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Contact: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs ; Hugo de Vrieslaan 4 ; 1097 ED Amsterdam; tel. 020-2218601; 

e-mail: djjthijs@gmail.com
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Welkom in De Bron! Bent u of ben je gast of vaste bezoeker we vinden het fijn dat u/je er bent! Na afloop van de

dienst is er koffie of thee en gelegenheid tot ontmoeting en kennismaking. Voor de kinderen is er kindernevendienst

(de Ark,  van 4-12 jaar).  De kinderen gaan hierheen na het  kinderlied.   Voor de kleintjes  is  er  kinderoppas (de

Guppies, 0-4 jaar).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Zondagsbrief bevat informatie over onze gemeenschap en activiteiten. Neem hem mee en geef hem door aan

een andere geïnteresseerde. Net als de Orde van Dienst is de Zondagsbrief ook terug te lezen op de internetsite

www.kerkdebron.org. 
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Deze Dienst

- Vandaag is er een dienst met bediening heilige Doop aan Abe de Jong. We heten hem,zijn ouders en de verdere

familie en vrienden hartelijk welkom. De dienst wordt geleid door Ds.D.J.(Dirk-Jan)Thijs. Ans van Raalte is ouderling.

De Schriftlezing zal worden verzorgd door de heer Vincent Viester, oom van de doopvader. Aan de vleugel/ het

orgel: Tae Young Kim. Linda en Edith leiden de Ark en de Guppies. Klaas Buikema en Cor Braam zijn de kosters.  

- De eerste collecte is voor de plaatselijke kerk en de diaconie. De tweede collecte is een speciale diaconale collecte,

vandaag bestemd voor Kerk in Actie - 40 dagentijdcollecte – Werelddiaconaat – steun ouderen in Moldavië

In Moldavië zijn alleenstaande ouderen hard getroffen door de economische crisis. Velen kunnen met hun pensioen

van € 20,- per maand onmogelijk rondkomen. De overheid biedt geen ondersteunende diensten en familie probeert

te overleven in het  buitenland.  Ouderen worden aan hun lot overgelaten.  Zij  raken ondervoed, medicijnen zijn

onbetaalbaar en vaak kunnen ze hun gas en licht niet betalen, waardoor ze ’s winters in de vrieskou zitten. Velen

vereenzamen. De christelijke organisatie Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum de meest kwetsbare ouderen

van thuiszorg en een warme maaltijd. Dagelijks worden er 58 tafeltje-dekje maaltijden verspreid. Ook komen de

ouderen samen in het dagcentrum voor gezamenlijke activiteiten. Ze ontvangen er warmte en liefde en zien samen

sterk en dapper de toekomst tegemoet.

- De bloemen van de dienst zijn deze zondag voor Abe en zijn ouders. 

 

Deze Week in De Bron

- dinsdag 21 maart 19.30 Markcursus I

- woensdag 22 maart 11.00 (!) Viering Van 't Hofflaan 51; voorganger pastor N.(Nico) Essen

- woensdag 22 maart 15.00 Zingen van liederen van geloof met / door bewoners De Open Hof

Voorbede

- voor Mw. Gees Kooiman ivm met haar verhuizing naar de kleinschalige woongroep van de Keijzer (Blankenstraat) 

Volgende week zondag is er een dienst met openbare belijdenis van het geloof van drie leden van de gemeente:

Marlies Knabe, Lennart Maris en Kees de Zwart. Denk aan hen in uw/jouw voorbede. 
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Dopen

dopen is namen bij elkander brengen

de naam van God en mij

dit wonder heet verbond

en het betekent

Hij voor mij                                                                               Klaas van Elsäcker


