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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 voorganger. Ans van Raalte is ouderling van dienst. Tae Young Kim begeleidt de
zang de vleugel. De lezing uit de Bijbel wordt verzorgd door Mw.Wil van Veeren. Linda en Edith 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 vandaag voor  – KURIA Hospice
Amsterdam. Kuria - een christelijk hospice - biedt palliatieve (terminale) zorg in het hospice, vanuit buddyzorg en
met  advies  en  informatie  van  deskundige  verpleegkundigen  thuis.  In  de  palliatieve  zorg  zijn  de
behandelingsmogelijkheden niet  meer  alleen  gericht op  herstel.  In  deze  fase  ligt  de  nadruk  op  de  palliatieve
behandeling  van  de  ziekte  en begeleiding  en  ondersteuning  van  de  zieke  en  zijn  naaste.
Palliatieve zorg is gericht op het bereiken van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.
- De bloemen van de dienst gaan deze morgen met een groet van de gemeente naar Nel Westra, Avogadrostraat
8hs. 

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 16 mei 10.30 Gespreksgroepje De Open Hof
- woensdag 17 mei 11.00 Viering van 't Hofflaan 51; voorganger pastor N.(Nico) Essen
- woensdag 17 mei vanaf 17.15 Open Maaltijd


