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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 gaat Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs voor. Lennart Maris is ouderling van dienst. Tjakko de Jonge is organist. 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 voor  Amnesty International.
Onderzoekers van mensenrechtenschendingen, mensen die rapporten opstellen om schendingen aan de kaak te
stellen,  lobbyisten  die  met  machthebbers  praten,  mensen  die  educatieve  programma’s  ontwikkelen,  creatieve
koppen die  effectieve acties  bedenken,  mensen die meedoen aan onze schrijfacties, die handtekeningen onder
petities zetten, die de media informeren, die gastlessen verzorgen, die geld inzamelen: samen vormen zij Amnesty
International.  Amnesty  Internationaal  is  sinds  haar oprichting uitgegroeid tot  een internationaal  georganiseerde
beweging met een internationaal secretariaat in Londen, regionale kantoren in Afrika, Azië, Europe, Latijns-Amerika
en het Midden-Oosten, en nationale afdelingen in 70 landen over de hele wereld.
- De bloemen van de dienst gaan deze morgen naar Mw.S.H.Manuputy –Termeer; Von Liebigweg 88                      
1097 RR 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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 M  usical Esther voor kinderen tussen 4 en 12 jaar
Het DPA-O organiseert deze zomer  een musicalproject voor kinderen. In samenwerking met Kerk in Actie willen we
voor kinderen uit onze buurt een feestje geven. 
De musical  Esther  wordt  ingestudeerd  in  de  Elthetokerk  onder  begeleiding  van  professionele  acteurs  van  ‘De
Vliegende Speeldoos’ op zaterdag 26 augustus. Op dezelfde dag wordt de musical uitgevoerd in de prachtige Hofkerk
in de Watergraafsmeer. Op donderdagmiddag 24 augustus en vrijdagmiddag 25 augustus zijn er workshops voor
kinderen,  waarin  ze  zingen,  knutselen  aan  het  decor,  geld  ophalen  voor  kinderen  in  armoede en lekkere
hapjes koken. 
Dus aan alle ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd: Is dit iets voor jouw kind, misschien wel met een vriendje
of vriendinnetje? Meld ze aan en kom zelf helpen als vrijwilliger. We richten ons primair op alle kinderen uit de
buurt, maar er is wél een maximum aantal deelnemers. 



Je kan je aanmelden via: kindertoneel@gmail.com. 
Voor meer informatie: j.vellenga@diaconie.org of marleenblootens@gmail.com. 
In elke kerk zijn flyers met het programma. Neem ze mee en deel ze uit.


