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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 vieren we het Pinksterfeest. De dienst wordt geleid door Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs. Hans Teerds is ouderling
van dienst. Marc Pels bespeelt het orgel/de vleugel. De Zang - en Muziekgroep verleent medewerking. Mirjam en
Marsha leiden de Ark en de Guppies. Klaas Buikema en Cor Braam zijn de kosters.  
- De eerste collecte is voor de plaatselijke kerk en de diaconie. De tweede collecte is vandaag voor Kerk-in-Actie:
kerkopbouw  in  afgelegen  dorpen  in  Nicaragua.  In  afgelegen  dorpen  in  Nicaragua  hebben  kerken  geen  eigen
voorgangers. Leken doen het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voorganger langs in
de kleine geloofsgemeenschappen. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de Bĳbel en van theologie.
Via Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, krijgen zij trainingen op het gebied van Bijbelkennis en gemeenteopbouw.
Hierdoor kunnen ze hun diensten beter voorbereiden en zijn ze beter toegerust voor hun taken. Bovendien ervaren
ze dat ze niet alleen staan in hun werk. Teyocoyani traint niet alleen de leiders, maar ook gemeenteleden worden
begeleid.  Op veel  plekken kampt  de  bevolking  met  armoede,  conflicten  en  migratie.  Daarom leert  Teyocoyani
kerkleden hoe ze iets kunnen betekenen voor elkaar en voor anderen in hun omgeving.
- De bloemen van de dienst gaan deze morgen met een groet van de gemeente naar Mw. L.W.Terpstra - Hartog
R.Kochplantsoen  14     1097GH  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 6 juni 14.30 Amstelgroep (pastorie)
- dinsdag 6 juni 19.30 Gebed voor Buurt en Kerk
- donderdag 8 juni 15.00 Dienst in De Open Hof; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Betondorp Bloeit" , de pioniersplek van onze gemeente, wenst iedereen een vrolijk Pinksterfeest toe! Het aantal
contacten in Betondorp groeit en we zijn blij dat we iets van het Pinkstervuur mogen doorgeven. Heel gewoon, door
mensen te ontmoeten  en iets van hun leven te delen of te dragen.

Iedereen mag meedoen of komen kijken : op 8 juni komt onze vrolijke " huiskamerkerk" bij  elkaar bij Christina,
Veeteeltstraat 39 a. Om 8 uur staat de koffie klaar. Het heet: " Bidden voor Betondorp". Hartelijke groeten van het
pioniersteam! Margrietha, 06-10421819
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Psalm 87 (uit 150 Psalmen vrij,Huub Oosterhuis)

Hij wil zijn bij mensen.
Zo luidt de Naam.

In diepe dalen op hoge vlakten
aan rivieren van tranen.

Waar wij Hem roepen, zingen
daar zal Hij zijn.

In Sion wordt Hij geroepen
door vertwijfelde stemmen

daar staat de Tent der Ontmoeting
daar vertoeven zijn woorden.

Daar is Hij begonnen, daar,
voor alle volkeren bereikbaar.

Ik hoorde in vreemde talen:
daar zijn ook wij geboren.

En ik wist en beaamde
daar ontspringt mijn bron.


