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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 wordt de dienst geleid door Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs. Ben van Raalte is ouderling van dienst. Tae Young Kim

bespeelt de vleugel/ het orgel. De Sing-in Groep helpt bij Lied 664. 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 vandaag voor  Jemina – een

Christelijke instelling in Beit Jala / Israël.  

Meer dan 30 jaar geleden vertrokken Ed en Heleen Vollbehr naar de Westelijke Jordaanoever om blinde kinderen te

helpen. Na aankomst kwamen zij erachter dat er al vele organisaties waren om blinden te helpen, maar dat niemand

zich bezighield met kinderen met een verstandelijke (meervoudige) handicap. Het echtpaar besloot een aantal in de

steek gelaten, gehandicapte kinderen in huis te nemen. In 1982 beginnen Ed en Heleen Vollbehr op verzoek van de

Israëlische regering met de opbouw van een tehuis voor Arabische kinderen met een handicap in Bethlehem. Twee

jaren later, in 1984, is in Nederland de Stichting Jemima opgericht om het werk van Ed en Heleen te ondersteunen.

Tussen 1985 en 1987 werd het eerste tehuis gebouwd met de opbrengst van de EO-actie "In Bethlehem staat een

huis". Het aantal kinderen groeide en daarmee de omvang van de taken. Bovendien ontwikkelden de bewoners zich

en werden Ed en Heleen ouder. De door Jemima verleende hulp werd professioneler en specialistischer. Hierdoor

ontstond de noodzaak de huisvesting uit te breiden. Met een actie van EO-Metterdaad kwam het Helena-gebouw,

genoemd naar de in 1998 overleden oprichtster Heleen Vollbehr tot stand. Met financiële steun vanuit de achterban

(donateurs en gulle gevers) is het Helena-gebouw medio 2003 volledig voltooid en in september 2003 in gebruik

genomen. Na het vertrek van oprichter Ed is Jemima meerdere jaren aangestuurd door verschillende managers uit

Nederland, die daarbij  werden bijgestaan door de leden van het management team. Sinds februari  2011 wordt

Jemima  aangestuurd  door  een  volledig  lokaal  management  team.  Zij  ontvangen  ondersteuning  van  een  staf

functionaris inhoudelijke zaken. Jemina is afhankelijk van buitenlandse giften. Onze medegemeentelid Innah van

Kamer, die zelf enkele jaren in Israël heeft gewoond, heeft dit collectedoel voorgesteld en beveelt het van

harte bij ons aan.    

- De bloemen van de dienst gaan deze morgen met een groet van de gemeente naar Mw. D. van de Moolen - de

Haas (Nellestein). Ze beluistert iedere zondag de dienst via de kerktelefoon. Ze viert vandaag haar 98 ste verjaardag.

Dezelfde hoge leeftijd werd afgelopen week bereikt door Mw. L.W.Terpstra - Hartog (Robert Kochplantsoen). Ook zij

ontving bloemen.  Beiden feliciteren wij van harte en wensen we Gods zegen voor het nieuwe jaar.    

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

- zondag 28 mei 18.30 Jonge Bronners


