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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. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deze Dienst
- Vandaag heten we pastor M.(Marja) van Gaalen welkom als gastvoorganger. Ben van Raalte Noordzij is ouderling.
Aan het orgel: Marc Pels. Sandra en Christiana leiden de Ark en de Guppies. Wim Knabe 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 – Werelddiaconaat : Steun jongeren in Zuid Afrika
In  de  sloppenwijken  van  Zuid-Afrika  is  het  leven  hard.  Jongeren  worden  negatief  beïnvloed  door  misbruik,
criminaliteit en de aanwezigheid van gangsters. In ‘Vrygrond’, een sloppenwijk vlakbij Kaapstad, heeft de stichting
Sozo een jeugdcafé geopend. Een veilige plek waar jongeren tussen de 16 en 25 jaar toegang krijgen tot internet en
leren hoe ze online naar opleidingen of werk kunnen zoeken. Via het jeugdcafé zijn er ook stagemogelijkheden. Ook
kunnen jongeren er workshops volgen, bijvoorbeeld over omgaan met werkloosheid of het slechte onderwijs. Het
café wordt gerund door een echtpaar. Voor sommige jongeren fungeren zij als rolmodel. Zij leren de jongeren dat ze
sterk en dapper zijn. Dat is belangrijk voor de beeldvorming van jongeren over volwassenen en hun eigen toekomst.
- De bloemen van de dienst gaan deze zondag met een groet van de gemeente naar fam.J.Koster, Helmholtzstraat
83-I. 

Voorbede
- voor Fransien (en Freek) Degen. Fransien brak haar heup bij een val. Ze is nu weer terug in het Flevohuis. 
 
Deze Week in De Bron
- de bijeenkomst van de Amstelgroep van dinsdag 4 april komt door omstandigheden te vervallen.  
- dinsdag 4 april  19.30 Gebed voor Buurt & Kerk
- woensdag 5 april 20.00 Kerkenraad

Vieringen in de Stille Week (let op: deze wijken af van hetgeen vermeld in MeerZicht)
- woensdag  12 april 11.00 Viering Van t'Hoff 51 voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
- donderdag 13 april (Witte Donderdag) 15.00 Dienst met viering HA in De Open Hof; voorg. Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
- donderdag 13 april (Witte Donderdag) 19.30 Dienst met viering HA in De Bron; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
- vrijdag 14 april 19.30 Goede Vrijdag Vesper in De Bron;  voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schipholwake - vanmiddag (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. Vanmiddag wordt de wake bij het Justitioneel Complex Schiphol voorbereid door de kerken



in Oost. 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.


