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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 het een speciale dienst met en door kinderen, waarvan we er af en toe één hebben. De kinderen staan
centraal.  Er  is  echter  zoals  gebruikelijk  ook een volwassenenmoment  -  we draaien  de zaken dus  om. De zang
-muziekgroep levert een bijdrage en Marc Pels speelt op het orgel/ de piano. De lezing uit de Bijbel wordt verzorgd
door Frederik Kok. Jelmer Bontekoning is de verteller. Hans Teerds is ouderling van dienst. Mirjam en Marsha leiden
de Ark en de Guppies. Klaas Buikema en Cor Braam zijn koster.  
- De eerste collecte is voor de plaatselijke kerk en de diaconie. De tweede collecte is vandaag voor Kinderhospice
Lindenhofje Amsterdam.  Verpleegkundig Kinderzorghuis Het Lindenhofje is een huis waar ernstig en/of chronisch
zieke kinderen van  0 tot 19 jaar kunnen logeren. Het Lindenhofje wil een zo gewoon mogelijk huis zijn waar naast
het aanbieden van 24 uur per dag professionele verpleegkundige zorg ook oog is voor de emotionele begeleiding van
kinderen, ouders en andere gezinsleden. Er is plaats voor tien kinderen en er zijn twee extra plaatsen voor opname
in een crisissituatie. Ouders en/of andere gezinsleden kunnen in overleg blijven logeren. Een mooi doel. 
- we feliciteren de familie Weiss (Linnaeusparkweg 131-I 1098CW Amsterdam) met hun 60 jarig huwelijksjubileum.
Zij ontvangen de bloemen van de dienst deze morgen.

Dankgebed en voorbede
- we danken God dat dhr.en mw.Weiss zo lang samen zijn en bidden om zegen voor hen en hen die hun lief zijn.
- we bidden voor Frederike en Rob ivm het overlijden van Frederike's moeder in de afgelopen week. Ook bidden we
om een zegen voor Rob en Frederike in hun nieuwe huis (Dom h van der Laanstraat 51; 1064 DC Amsterdam).  

Gebedsteam
Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijke voorbede met twee leden van het gebedsteam. 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 9 mei 19.00 Slotavond Markcursus groepen I en II met gemeenschappelijke maaltijd vooraf
- woensdag 10 mei 20.00 Kerkenraad

Steunactie voor de kerken in Kerak (Jordanië)
De kerken in Kerak  hebben  het  moeilijk.  Vanwege  de  burgeroorlog  in  Irak  en Syrie  groeit  de  invloed van het
fundamentalistische gedachtengoed in het van oorsprong christelijk dorp in midden Jordanie. De traditioneel goede
verhoudingen tussen christenen en moslims raken daardoor gespannen. De kerkleiders van de Melkitische, Rooms-
Katholieke, Orthodoxe en Protestantse kerk (Church of the Nazarene) zien met lede ogen steeds meer christenen
naar de hoofdstad Amman of zelfs de Verenigde Staten vertrekken.



Om deze kerken een hart onder de riem te steken hebben wij een actie georganiseerd met als bedoeling zoveel
mogelijk Amsterdamse christenen een geschreven hartelijke groet over te doen brengen. In de week van 20-27 mei
2017 worden deze groeten persoonlijk overgebracht  door initiatiefnemer Rogier  Schravendeel,  die  in  2014 een
persoonlijke band opbouwde tijdens zijn ingenieurswerkzaamheden in Jordanië. Rogier is ons bekend en treedt als
coördinator op van de verschillende hulpacties voor Vluchtelingen in Amsterdam.

In de kerk liggen vandaag enkele kaarten. Schrijf daarop een groet (indien mogelijk in het Engels). Wij zorgen ervoor
dat de kaarten bij Rogier terecht komen. We bidden dat het christendom in deze regio na 2000 jaar niet verloren
gaat.  
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Visserij

Op naar Galilea, daar zou hij zijn,
op zoek naar onszelf aan de waterlijn.

Daar gaan we vissen,we steken van wal
maar blijven leeg met netten en al

totdat hij, zonder Latijn, langszij komt
en spreekt waar wij gissen. We staan verstomd.

Op zijn woord, voor een sterveling genoeg,
gaat het om vis over een andere boeg.

Zegt er een: 'Waarachtig, het is de Heer,
het is de Heer, waarachtig' en zo meer.

Toch vragen we niets om iets te weten.
We weten wie hij is.

                                                      Alfred Valstar
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