
                                                                                               Open - Dienstbaar - Alle leeftijden - Buurt 

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

no.26  -  26 maart 2017                                                                                            www.kerkdebron.org                    

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

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

e-mail: djjthijs@gmail.com

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

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. 

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

Deze Dienst

- Vandaag is er een dienst met openbare belijdenis van het geloof van drie leden van de gemeente: Marlies

Knabe, Lennart Maris en Cees de Zwart. We heten hen en hun familieleden en vrienden speciaal welkom.

De dienst wordt geleid door Ds.D.J.(Dirk-Jan)Thijs. Aart Noordzij is ouderling. De Schriftlezing zal worden

verzorgd door Jerrit Vellenga, predikant in opleiding. Aan de vleugel/ het orgel: Tae Young Kim. Ook Sara

en Edith zullen twee liederen begeleiden. Paola en Jacobine leiden de Ark en de Guppies. Ditty Peeters is

koster.  

- 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 – Binnenlands diaconaat – steun

mensen in de knel.

De Pauluskerk is een begrip in Rotterdam. Dit diaconaal centrum is er voor mensen in de knel: mensen

zonder papieren,  daklozen en verslaafden. Maar het is  meer.  Het centrum wil  ook een plek zijn waar

kansarme en kansrijke Rotterdammers elkaar ontmoeten. Daartoe nodigt de bouw van de Pauluskerk - om

zijn uiterlijk ‘De Diamant’ genoemd - uit. Beneden is een ‘kerkplein’ waar mensen elkaar onder ander in het

restaurant  kunnen ontmoeten.  Om verhalen te  delen en elkaar  te  ondersteunen.  Daarover  nadenken

maakt je sterk en dapper. Op de eerste verdieping is er de inloop met gratis koffie en broodjes. De kerk is

op de tweede verdieping. Op de verdiepingen drie en vier zijn er opvangplekken voor mensen die een

tijdelijke  overbrugging  nodig  hebben.  Kortom:  een  diaconaal  centrum dat  leeft  en bruist  met  tal  van

activiteiten voor en met mensen in de knel.

- De bloemen van de dienst gaan deze zondag met  een groet van de gemeente naar Mw. Jo Verleur,

Linnaeuspad 38. 

 

Deze Week in De Bron

- zondag 26 maart 19.30 Jonge Bronners 

- dinsdag 28 maart 20.00 Markcursus II

Voorbede

- voor verder herstel voor de heer Anne Duizendstra, die deze week enige dagen in het VU-MC verbleef. 

- voor Tonny, ivm de kwetsbare situatie rondom haar ogen.

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



Schipholwake - 2 april

Naast de ingang van de Schipholtunnel staat een gevangenis voor honderden mensen die niet in Nederland

mogen verblijven omdat ze niet over de juiste papieren beschikken. In de 40-dagentijd is er elke zondag

een wake georganiseerd vanuit verschillende geloofsgemeenschappen in Amsterdam en omstreken om

deze mensen een hart onder de riem te steken.

Volgende week zondag  2 april wordt de wake bij het Justitioneel Complex Schiphol voorbereid door de

kerken in Oost . Op deze dag vertrekt er om 13.30 uur vertrekt er een speciale bus vanaf de Muiderkerk,

Linnaeusstraat 37. De wake begint om 14.00 uur. Rond 16.00 uur is de bus weer terug in de Linnaeusstraat.

U wordt van harte uitgenodigd om aan deze wake deel te nemen.

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

Passie zangmiddag     Laurenskerk Weesp - 9 april

Het Laurenskoor uit  Weesp en het Chr.  Gem. Koor 'Rehobôth'  uit  Amsterdam nodigen u uit  voor een

Passie-zangmiddag op  zondag 9 april 2017 's middags om 15.00 uur in de Laurenskerk, Nieuwstraat 31,

Weesp.

Deze middag worden er o.a. vertalingen van koralen uit  The Crucifixion gezongen, maar er is ook veel

samenzang  voor  de  kerkgangers.  De  pianobegeleiding  wordt  verzorgd  door  Wolter  Willemsen  en  de

orgelbegeleiding en algehele leiding is in handen van Frits Heil. De Passie- zangmiddag begint om 15.00 uur

en de kerk is open om 14.30 uur. De toegang is gratis.

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

In mijn verdriet

heb ik gehoord:

Ik ben mèt jou

benauwd.

Woorden waaruit

ik adem

overhoud.

                           Geert Boogaard

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

Reactie - en machtigingsformulier

De Bron wil een open, gastvrije gemeenschap zijn. Als u/jij meer informatie wilt of op andere manier betrokkenheid wilt tonen, 

kunt u/je  uw/je gegevens achterlaten op dit formulier. 

Naam....................................................................................

Adres....................................................................................

E-mailadres/ telefoonnummer.............................................. 

□  Ik wil graag contact voor een persoonlijk gesprek 

□  Ik wil graag meer informa�e over de gemeente ontvangen en/of lid worden

□  Ik wil graag de digitale zondagsbrief van de gemeente ontvangen 

□  Ik steun de Protestantse Gemeente Watergraafsmeer met een gi� (NL78INGB0000461209)

Bedrag: € ....

Ondergetekende machtigt de PG Watergraafsmeer éénmalig om bovengenoemd bedrag van zijn/haar rekening af te schrijven.

Bank/giro:.......                                                       Handtekening:...................

U kunt het formulier retourneren in één van de collectezakken.  


