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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 is het Startzondag, het begin van een nieuw seizoen. Onze eigen predikant gaat voor. Aart Noordzij is
ouderling van dienst. Tae Young Kim speelt orgel/piano en de Sing-in Groep helpt bij het slotlied. Jacobine en Paola
leiden de Ark en de Guppies. De kosterdienst wordt vervuld door Ditty Peeters.   
- De eerste collecte is voor de plaatselijke kerk en de diaconie. De tweede collecte is voor: 
Jeugdwerk JOP (PKN): 'Waar generaties elkaar ontmoeten'.
 “Had u echt geen eten in de oorlog?” “Merkte u iets van God in die jaren?” Zomaar wat vragen die jongeren in een
klein dorp in het oosten van het land stelden aan een ouder gemeentelid. Wat ontstaan er mooie gesprekken als
jong en oud in de kerk elkaar echt ontmoeten.
En wat jammer dat deze waardevolle ontmoetingen juist in de kerk, de plek die hiervoor bij uitstek geschikt is, in de
praktijk zo weinig voorkomen. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gelooft in een kerk waar generaties
niet  zonder elkaar  kunnen.  Waar  jong en oud elkaar ontmoeten vanuit  het  geloof  dat  ze  elkaar  keihard nodig
hebben. Help ons zoveel mogelijk protestantse kerken te helpen dit daadwerkelijk te realiseren!
De bloemen gaan deze zondag met een groet van de gemeente naar mw.Klok - van Streepen, Von Liebigweg 57. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Danken en voorbede
-We danken voor de goede berichten rondom Ruby.
-  We bidden voor de kinderen en juffen,  meesters  aan het  beging van dit  nieuwe schooljaar  en ook voor het
kerkenwerk. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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
woensdag 13 september 20.00 Kerkenraad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volgende week Zondag: Vredeszondag
Volgende week zondag is er een oecumenische dienst in De Bron is er een oecumenische dienst in De Bron met
viering van het heilig Avondmaal. Houd er rekening mee dat deze dienst (in tegenstelling tot normaal) om 10.30 u
(half elf) begint.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cursussen De Bron
Je/u kunt je nu opgeven voor een tweetal cursussen dat binnenkort start bij De Bron; het betreft:



* Joh (annes) cursus - een gezamenlijke lezing en bespreking van het evangelie naar Johannes.
* Alpha cursus: oriëntatiecursus christelijk geloof.  
Voor opgave en/of nadere info, neem contact op met de predikant of spreek hem aan.


