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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 heten we Ds.M.(Margrietha) Reinders welkom als gastvoorganger. Hans Teerds is ouderling van dienst.
Tae Young Kim speelt orgel/piano. Mirjam en Marsha leiden de Ark en de Guppies. De kosterdienst wordt vervuld
door Guus Westra.   
- De eerste collecte is voor de plaatselijke kerk en de diaconie. De tweede collecte is voor:  PKN – Kerk en Israël.
De kerk is ‘geworteld in het Joodse geloof’. In haar kerkorde belijdt de Protestantse Kerk dat de verbondenheid met
het Joodse geloof het hart van ons geloof raakt. Als Kerk geven we in vieren, dienen en leren gestalte aan de liefde
voor het volk Israël, bezinnen we ons op de relatie van de Kerk met Israël en bidden we voor het Joodse volk. Om
plaatselijke gemeenten te inspireren de verbondenheid met Israël concreet te maken en deel te nemen aan het
gesprek  met  en  over  Israël,  ontwikkelt  de  Protestantse  Kerk  toerustingsmaterialen,  vinden  er  landelijke
ontmoetingsdagen  plaats  en  verschijnt  elk  kwartaal  het  tijdschrift  Kerk  &  Israël  Onderweg,  dat  theologische
bezinning en informatie over activiteiten rond dit onderwerp combineert. Uw steun via de collecte maakt al deze
activiteiten mogelijk.
De bloemen gaan deze zondag met een groet van de gemeente naar Ruby (Avogadrostraat 9-II), die in staat was
deze week weer een rondje te fietsen. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voorbede
- op deze Israëlzondag, daags na Grote Verzoendag, bidden we voor het Joodse volk, in Israël en verstrooid over de
wereld. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deze Week in De Bron
Dinsdag  3 oktober 14.30 Amstelgroep (pastorie)
Dinsdag 3 oktober 19.30 Gebed voor Buurt & Kerk
Donderdag 5 oktober 15.00 Dienst in De Open Hof met viering heilig Avondmaal; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaterdag 14 oktober 12.00-16.00 Rommelmarkt DPAO in de Muiderkerk
Spullen inbrengen tussen 10.00-12.00 op dezelfde dag. Geen kleding en meubels. Opbrengst tbv Sinterklaasbank
(zorgt ervoor dat ook bij kinderen van ouders met wat minder geld kadootjes bezorgd kunnen worden).  


