
                                                                                               Open - Dienstbaar - Alle leeftijden - Buurt 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
no.30  -  23 april 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 heten we Ds.M.(Margrietha) Reinders welkom als gastvoorganger. Aart Noordzij is ouderling van dienst.
Aan het orgel: Klaas Verhoog. 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
voor – COBEHD – Oeganda. Al jaren ondersteunt onze wijkgemeente het project COBEHD (Community Based Efforts
for Health and Development) in Oeganda. Truus Mentink heeft nog steeds nauw contact met de vrijwilligers daar. De
vrijwilligers bezoeken kleine gemeenten in de omgeving van Kampala en zorgen ervoor dat de kinderen naar school
gaan. Zij onderwijzen de volwassenen waardoor de mensen inkomsten kunnen genereren. In de dorpen kunnen de
mensen naar kleine klinieken komen waar kinderen worden ingeënt en voorlichting wordt gegeven over HIV/Aids.
Het wordt voor de organisatie steeds moeilijker hun werk voort te zetten. Zij krijgen geen geld van de overheid.
Daarom bevelen we deze collecte bij u aan.
- De bloemen van de dienst gaan deze zondag met een groet van de gemeente naar Fam.v.d Sluijs, Von Liebigweg 72.

Deze Week in De Bron
- maandag 24 april 19.30 'Deel je leven' (zie hieronder)
- dinsdag 25 april 19.30 Markcursus I

'Deel je leven' - avond over missionair kerk-zijn in de Elthetokerk (Javastraat 118)
Morgenavond (24 april) is er een bijeenkomst voor geïnteresseerde gemeenteleden/kerkenraadsleden, waar ook
predikanten en kerkelijk werkers van harte welkom zijn. Het begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur, en duurt
tot 21.30 uur.

Het  thema  'Deel  je  leven'  wordt  daar  uitgewerkt.  Tijdens  eerdere  missionaire  rondes  werd  al  benadrukt  dat
missionair zijn geen activiteit is maar draait om relaties. Hoe krijgt het geloof vorm in ons dagelijks bestaan? Maakt
het verschil dat we geloven? En wat merken anderen daarvan? Kunnen we ons geloof ‘handen en voeten’ geven, ook
in de ontmoeting met mensen buiten de kerk? 
Een carrousel leidt langs drie workshops. Eén rond de mogelijkheid om tijdens een maaltijd de betekenis van het
geloof te verkennen samen met mensen die verder afstaan van geloof en kerk. Eén rond kerk-zijn met twintigers:
hoe kun je een uitnodigende kerk zijn voor en met twintigers? Bij beide workshops krijgt u materiaal mee om dit
thuis vorm te geven. In de derde workshop kunt u uw eigen vragen stellen. 
 


