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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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 heten we welkom Willem Jan de Hek, predikant in opleiding,  als gastvoorganger. Hij  vervangt Ds. M.
(Marleen) Blootens die verhinderd is. Ben van Raalte is ouderling van dienst. Tjakko de Jonge is organist. Linda en
Edith 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 voor het project COBEHD
(Community Based Efforts for Health and Development) in Oeganda. Vrijwilligers bezoeken kleine gemeenten in de
omgeving van Kampala en zorgen ervoor dat de kinderen naar school gaan. Zij leiden volwassenen op waardoor zij
een inkomen kunnen verwerven. In de dorpen zijn kleine klinieken waar kinderen worden ingeënt en voorlichting
wordt gegeven over HIV/Aids.  Het wordt voor de organisatie steeds moeilijker hun werk voort te zetten, want zij
krijgen geen geld van de overheid. Daarom ondersteunt de Diaconie dit doel.

- De bloemen van de dienst gaan deze morgen met een groet van de gemeente naar Jetty Verhoog, Archimedesweg 
46    1098JR     Amsterdam
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voorbede
- voor ons pioniersproject 'Betondorp Bloeit'.
- voor Steiny Manuputy en Freek Degen na hun oogbehandelingen van de afgelopen week. 
- voor Ds. Doornhein (voormalig predikant Emmakerk; vader van Petra Jansen) ivm een hersenbloeding. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zomerpicnics De Bron
Voor wie het leuk vindt vinden op de volgende zondagen na de kerk picnics plaats in het Frankendaelpark. Uiteraard
bij geschikt weer. Neem zelf iets te eten of drinken mee; we zetten het bij elkaar en delen dat dan. 
Data: 23 juli - 6 augustus.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Betondorp Bloeit
Betondorp Bloeit wenst iedereen een fijne zomertijd! Zelf gaan we er ook even tussenuit, maar de bezoeken in
Betondorp gaan gewoon door. We leren steeds meer mensen kennen , maken vrienden, en zijn God dankbaar dat Hij
ons zo inschakelt bij Zijn werk. Wat een mooie mensen worden er op ons pad gezet. Het komende seizoen gaan we
onderzoeken hoe we hen nog meer met  onze huiskamerkerk kunnen verbinden . En we zullen u op de hoogte



houden  en  uitnodigen!  In  September  gaan  alle  activiteiten  weer  van  start.  Hartelijke  pioniersgroeten  van
Clamentine, Mattanja, Erika, Brigitte, Christina , Ernest en Margrietha
   


