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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. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deze Dienst
- Vandaag is onze eigen predikant de voorganger. Ben van Raalte is ouderling van dienst. De Schriftlezing wordt
verzorgd door Bregje Spek. Aan het orgel/de vleugel:  Tae Young Kim. 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 voor  –
DPAO – collecte AZC – voor vrouwen high tea
Op 6 mei organiseert het DPA-O opnieuw een activiteit voor de vluchtelingen. De Tulpendag in februari was een
groot succes en we hebben er veel contacten aan overgehouden. Sommige asielzoekers met wie mensen van het
DPAO  hebben  kennisgemaakt  hebben  inmiddels  een  kerk  gevonden,  anderen  hebben  een  status  en  een  huis
gekregen en vragen zo  nu en  dan hulp.  Weer  anderen hebben contact  via  de  mail  gehouden  met  elkaar. A.s.
zaterdagmiddag 6 mei, van 14.30 tot 16.00 uur, nodigen wij speciaal de vrouwen van het AZC uit voor een High Tea
in de kas van het Corvershof aan de Nieuwe Herengracht. Vooral de vrouwen die in het AZC verblijven zijn vaak
dagen achtereen binnen het AZC om bijvoorbeeld op de kinderen te passen. Ze komen er erg weinig uit en soms
duurt het lang voordat ze  een eigen woning krijgen toegewezen. Vooral deze vrouwen willen we graag even een
middagje  mee nemen en laten genieten. Voor hun kinderen hebben we ook een leuke activiteit. Mocht u het leuk
vinden  die  middag  mee  te  helpen  als  vrijwilliger  geef  u  dan  op  bij  Harda  van  Wageningen
hardavanwageningen@gmail.com of 0620176773.
- Koningsdag/ 4 en 5 mei: na afloop van de dienst (na de zegen) zingen we vs.1 en 6 van het volkslied (Lied 708).
- De bloemen van de dienst gaan deze zondag met een groet van de gemeente naar fam. Groenewoud, De Kraaipan  
  3e etage - 'Museumplein', Hofmeyrstraat 125C.

Voorbede
- voor Mw.Ditte Visscher (Robert Kochplantsoen 4 k, 1097 GH Amsterdam), die enige dagen in het ZH verbleef ivm 
hartklachten. Inmiddels is ze weer thuis.
- voor Nel Westra. Ze heeft veel pijn in haar rug als gevolg van een zenuwbeknelling. 

Gebedsteam
Vanaf vandaag is er iedere zondag de gelegenheid voor persoonlijke voorbede met twee leden van het gebedsteam.
Dit vindt plaats direct na afloop van de dienst. De leden van het gebedsteam (Henk den Hoedt, Paul en Harda van
Oosten, Hetty Peereboom en Edith Woldring, van wie er twee per zondag dienst doen) zijn herkenbaar aan een
badge.

Deze Week in De Bron
-  dinsdag 2 mei 14.30 Amstelgroep
-  dinsdag 2 mei  19.30 Gebed voor Buurt & Kerk



3 mei 20.00 u Mozes en Aäronkerk: tweede brede interkerkelijke avond over het thema 'Vluchtelingen'
Op de tweede brede interkerkelijke vervolgavond rond het thema vluchtelingen gaan we kijken hoe we als kerken
kunnen  samenwerken  met  organisaties  die  in  Amsterdam  al  langer  vluchtelingen  ondersteunen,  zoals
Vluchtelingenwerk, het Leger des Heils en de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken. Ook presenteert zich
de  Football  Fellowship,  een  uit  de  English  Reformed Church, Kerken Helpen Amsterdam,  en  de  Diaconie  (PKA)
voortgekomen interkerkelijk initiatief dat voetbalwedstrijden met vluchtelingen organiseert. Verder in ieder geval
aanwezig zijn ASKV/Steunpunt Vluchtelingen, HASA, NewBees, Present Amsterdam en het Jeanette Noelhuis. Na de
pauze is er een informatiemarkt en kun je je opgeven bij een van de organisaties om daadwerkelijk actief te worden
voor vluchtelingen.
Wij  zijn die avond te gast bij  de Rooms Katholieke gemeenschap  Sant’Egidio bij  de Mozes en Aaronkerk op het
Waterlooplein. Deze bijzondere gemeenschap is erg actief voor vluchtelingen en daklozen. Hoe zij dat doen en wat
hun spiritualiteit is leggen zij aan het begin van de avond uit. Deze avond is verder medemogelijk gemaakt door
Caritas Amsterdam. De organisatie van de avond ligt in handen van Kerken Helpen Amsterdam, het interdenominaal
informatienetwerk voor Amsterdamse kerken die vluchtelingen willen helpen, ondersteund door vrijwilligers uit de
diverse aangesloten kerken, studenten van de SPH opleiding en nieuwkomers via NewBees. De avond vindt plaats in
het direct naast de kerk gelegen Huis van Sant'Egidio, het voormalig Mozeshuis, Waterlooplein 205.
Meer informatie kerkenhelpen.amsterdam, opgave via kerkenhelpen@gmail.com. Toegang is gratis.

6 mei 14.30 - 16.00 Corvershof : High Tea met vrouwen uit het AZC (zie boven)


