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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 Jerrit Vellenga, die bij De Bron zijn predikantsstage vervult. Ben van Raalte is
ouderling  van dienst.  Tae Young Kim speelt  orgel/piano. Sandra en Christiana leiden de Ark en de Guppies.  De
kosterdienst wordt vervuld door Wim Knabe.   
- De eerste collecte is voor de plaatselijke kerk en de diaconie. De tweede collecte is voor: 
Kerk-in-Actie  Wereldvoedseldag 
In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar onder het voortdurende geweld en onder discriminatie en armoede. In vaak
uitzichtloze  omstandigheden  moeten  zij  hun  kinderen  zien  te  voeden  en  te  kleden.  Zij  doen  dit  vooral  met
kleinschalige landbouwactiviteiten. Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program) ondersteunt de
meest kwetsbare vrouwen met landbouwtraining en zaaigoed, zodat zij hun productie kunnen verhogen. Komend
jaar wil ERP ook 100 vrouwen trainen in het houden van bijen en in het verwerken, verpakken en verkopen van
honing.  De  vrouwen  krijgen  een  eigen  bijenkorf.  De  honing  levert  deze  kwetsbare  vrouwen  een  broodnodige
aanvulling op het gezinsinkomen op. De ambitie van ERP is om de armoede van deze 100 vrouwen met 80% terug te
dringen. Draag bij aan dit mooie project!
De bloemen gaan deze zondag met een groet van de gemeente naar fam. Groenewoud, De Kraaipan 
(afd.Museumplein), Hofmeyerstraat 125 C
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Danken en voorbede
- dank voor 85 jaar Alledagkerk
- voorbede voor burgemeester van der Laan
- voorbede voor Klaas Verhoog ivm de operatie die hij volgende maand moet ondergaan
- voorbede voor de pioniersplek 'BetondorpBloeit' 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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
zondag 24 sept (vandaag) 18.30 Jonge Bronners (Pastorie)
dinsdag 26 sept. 20.00u Joh -cursus (Ontmoetingsruimte De Bron)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cursussen De Bron
Je/u kunt je nu nog 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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Betondorp  Bloeit' is  weer  vol  goede  moed  aan  een  nieuw  seizoen  begonnen!  We  willen  graag  de  komende
maanden beginnen met eenvoudige vieringen voor buurtbewoners en die samen met hen uitdenken. Ook zouden
we heel graag gaan experimenteren met het rondbrengen van smakelijke zelfgemaakte !!! maaltijden. Onze hoop is ,
dat we zo veel nieuwe mensen bereiken en leren kennen.  Dit weekend starten we de week tegen de eenzaamheid
op de Brink, waar we ons gezicht laten zien op de Braderie. Ons team biedt zich aan om buurtbewoners te helpen
met kleine klusjes, samen eten of een kopje koffie. Het gaat vooral om het contact . 
12 oktober is er weer:
'Bidden voor Betondorp', waar onze huiskamergemeente samenkomt bij Christina aan de Veeteeltstraat 29A.  
Kom eens kijken, leuk!
Veel lieve groeten en zegen van het pioniersteam.


