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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
- Het is vandaag Palmzondag. Tevens vindt de bevestiging van Lennart Maris als ouderling - kerkrentmeester plaats.
Wij zijn blij dat hij zich op deze wijze voor de gemeente wil inzetten.  Vandaag is onze eigen predikant voorganger.
Hans Teerds is ouderling. De Schriftlezing wordt verzorgd door Hein van der Kroon. Aan het orgel: Tjakko de Jonge.
Mirjam en Marsha leiden de Ark en de Guppies. Guus Westra is koster.  
- De eerste collecte is voor de plaatselijke kerk en de diaconie. De tweede collecte is een speciale diaconale collecte 
voor Palmzondag - Steun mensen met een handicap in Myanmar.
In Myanmar (Birma) hebben mensen die lichamelijk gehandicapt zijn nauwelijks toegang tot onderwijs, zorg en werk.
Toch is meer dan vijftig procent van hen in principe in staat om te werken en in hun eigen levensonderhoud te
voorzien. The Leprosy Mission International (TMLI) werkte oorspronkelijk voor leprapatiënten, maar zet zich nu ook
breder in voor gehandicapten. TLMI stimuleert hen met vakonderwijs of microkredieten om een eigen bedrijfje te
beginnen. TLMI probeert ook werkplekken te creëren bij grotere bedrijven en biedt medische zorg. Kinderen met
een handicap krijgen fysiotherapie en logopedie, zodat zij later meer kansen hebben om aan de slag te komen. Zo
ondersteunt TLMI sterke vrouwen en dappere mannen die vechten voor een betere toekomst.
- De bloemen van de dienst gaan deze zondag naar mevrouw Sonja Parijs.  

Afkondiging van overlijden
Dinsdag  4  april  ging  van  ons  heen  mevrouw  M.(Menda)  Onwijn  -  Vreeken  in  de  leeftijd  van  96  jaar.  De
afscheidsdienst is op woensdag 12 april om 14.45 u in de aula van de Nieuwe Ooster, gevolgd door de begrafenis.  
 
Voorbede
- voor de familie van mw. Onwijn
- voor Lennart Maris en de andere leden van de Kerkenraad
 
Deze Week in De Bron (Let op: wijkt 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
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Passie zangmiddag     -    Laurenskerk Weesp  -  vanmiddag (9 april)
Het  Laurenskoor  uit  Weesp en het  Chr.  Gem.  Koor  'Rehobôth'  uit  Amsterdam nodigen  u  uit  voor  een Passie-
zangmiddag vanmiddag 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 kerk is open om 14.30 uur. De toegang is gratis.


