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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. Lennart Maris is ouderling van dienst. De lezing uit de
Bijbel wordt verzorgd door Gatske Mazurel. Klaas Verhoog bespeelt het orgel. 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 de actie Save
Ruby's Life.  Ruby is  een jonge vrouw uit de Watergraafsmeer die al acht jaar aan de ziekte van Lyme lijdt, een
lijdensweg. Het is een moeilijk te behandelen auto immuunziekte, waarbij de natuurlijke weerstand van het lichaam
afgebroken wordt.  In  Duitsland is  goede  ervaring opgedaan met  stamceltherapie als  middel  om deze ziekte te
bestrijden.  Ruby's  moeder  Rolien is  een actie  gestart  om ook voor Ruby  deze behandeling  mogelijk  te  maken.
Hiermee is veel geld gemoeid: 30.000 euro. Via crowdfunding is het gelukt hiervan al meer dan de helft bij elkaar te
krijgen. Diverse acties lopen nog om nog deze maand het benodigde bedrag binnen te halen. Ook De Bron wil hier
graag een steentje aan bijdragen. Vandaar deze collecte. Eventueel  kunt u uw gift ook per bank aan de aan de
Stichting Save Ruby's Life of aan de Diaconie overmaken. In beide gevallen is uw gift voor de belasting aftrekbaar,
waardoor het mogelijk is een hoger bedrag te geven. Hieronder volgen de bankrekeningnummers:
NL06 TRIO 0338630228  tnv Stichting Save Ruby's Life, Amsterdam
NL10 INGB 0004622084  tnv Diaconie Prot.Gem.Amsterdam - WGM tgv St.Save Ruby's Life
Vermeld bij uw gift: 'Actie Save Ruby's life'.
Geef a.u.b.royaal en moedig ook anderen in uw omgeving aan mee te doen. 
Rolien Scheepbouwer, Ruby's moeder, is vanmorgen te gast voor een toelichting. 
- De bloemen van de dienst gaan deze morgen naar Ruby en haar moeder Rolien.
  
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 13 juni 10.30 Gespreksgroepje De Open Hof
- woensdag 14 juni 20.00 Kerkenraad
- zaterdag 17 juni 10.00-16.00 Informatiemarkt 'Watergraafsmeer'; Chr.Huygensplein. 
Ook De Bron en 'Betondorp Bloeit' zullen daar met een stand vertegenwoordigd zijn. Kom langs, als u tijd heeft.  
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