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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 er een speciale dienst met en door kinderen. De kinderen staan centraal. Bregje Spek geeft vandaag de
uitleg rondom het woord 'Amen', waarmee we het gebed besluiten. De zang-en muziekgroep zorgt voor de muzikale
begeleiding en laten zelf ook nog twee liederen horen. Marc Pels speelt orgel/piano. Ans van Raalte is ouderling van
dienst. De kosterdienst wordt vervuld door Klaas Buikema en Cor Braam.   
- De eerste collecte is voor de plaatselijke kerk en de diaconie. De tweede collecte is voor het eigen jeugdwerk, o.a.
voor een hardnodige opknapbeurt van de Ark ruimte op de tweede verdieping, die iedere zondag wordt gebruikt. 
De bloemen gaan deze zondag met een groet van de gemeente naar mw. G. (Gré) Zijp, Teslastraat  118. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bericht van overlijden: afgelopen maandag 2 oktober overleed onverwachts Angeline van der Graaf, in de leeftijd
van 89 jaar. Haar leven werd steeds moeilijker na toenemende blindheid en afnemende geestelijke vermogens. De
laatste tijd van haar leven verbleef ze in AMSTA Czaar Peter.   De uitvaart is a.s. dinsdag om 9.45 in de kleine aula van
de Nieuwe Ooster.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voorbede
- we bidden dat Angeline van der Graaf de rust gevonden heeft die ze zocht. Ook bidden we voor haar familie en
vriendinnen. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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
Dinsdag  10 oktober 20.00 Joh Cursus (Ontmoetingsruimte De Bron)
Woensdag 11 oktober 20.00 Kerkenraad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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). 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volgende week zondag (15 oktober) wordt de jaarlijks Amsterdam marathon gehouden. De Bron is nog steeds goed
bereikbaar. Als u met de auto komt zorg er dan voor deze te parkeren aan de overkant van de Hugo de Vrieslaan als
u van die kant  komt en anders  aan deze kant  (op de Hugo de Vrieslaan zelf  kan deze zondag niet  geparkeerd
worden). Bij het uitgaan van de kerk moet u wellicht enkele minuten wachten bij het oversteken van de Hugo de



Vrieslaan, maar de overlast is zeer beperkt. We hopen dan ook dat u erbij kunt zijn, bij de speciale dienst met doven
van volgende week.     


