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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  gaat  onze  eigen  predikant  voor.  Ans  van  Raalte  is  ouderling  van  dienst  en  zij  verzorgt  tevens  de
Schriftlezing. Tjakko de Jonge is organist. 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 Albert
Schweitzerfonds Nederland. Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) verstrekt microgiften aan kleinschalige,
lokale gezondheidszorgprojecten in Afrika. Zij  doen dit  op basis  van de levensvisie van Nobelprijswinnaar Albert
Schweitzer: Eerbied voor het Leven, waarin respect voor alles wat leeft centraal staat.
-  De  bloemen  van de  dienst  gaan  deze  morgen met  een hartelijke  groet  naar  de  heer  W.(Wiebe)  Vrijburg  in
Purmerend, een trouwe luisteraar naar de kerkdiensten via de computer.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Danken en voorbede
- We danken voor het herstel van de heer Weiss. Hij werd vorige week tijdens de kerkdienst onwel, maar mocht
binnen enkele dagen herstel ondervinden. Gisteren vierde hij zijn 93 ste verjaardag. Van harte. 
- We bidden voor Ruby en haar moeder Rolien ivm de medische behandeling in Duitsland deze maand.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Op adem komen
Kleine vakantiebijbelgids met lezingen en overdenkingen uit de Psalmen. Neem gratis je exemplaar mee.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 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.


