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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 is  er  een speciale dienst  met Doven. We heten al  onze gasten welkom inclusief  de dovenpastor W.
(Wieger) Pantjes. Hij leidt de dienst samen met Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs en gaat ook met de kinderen mee voor de
nevendienst in de Ark. De Paaskaars wordt aangestoken door Martin Bouwer. Aart Noordzij is ouderling van dienst.
Tae Young Kim speelt orgel/piano. Tolk gebarentaal is Wendy Elings, schrijftolk Laura Kolmus en student schrijftolk
Janine Hansma. Aanwijzer is Tjitske Metz. De kosterdienst wordt vervuld door Ditty Peeters.   
-  De  eerste  collecte  is  voor  de  plaatselijke  kerk  en  de  diaconie.  De  tweede  collecte  is  voor  het  werk  van  de
Interkerkelijke Commissie (IC) Dovenpastoraat Noord-Holland. Het dovenpastoraat benadert de dove in zijn/haar
eigen taal. Het spreekt met gebaren.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De bloemen gaan deze zondag naar de moeder van onze schrijftolk Laura, mevr.Sylvia Kolmus. Zij heeft vorige week
een hersenbloeding gehad. Ze ligt in het ziekenhuis en wacht op een plaats in een revalidatiecentrum.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  17 oktober 10.30 Gespreksgroep De Open Hof
Woensdag 18 oktober 11.00 Viering Van't Hoff 51; voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
Woensdag 18 oktober 17.15 Open Maaltijd
Zaterdag 21 oktober: Gemeentezaterdag (15.30) , gevolgd door gezamenlijke broodmaaltijd (18.00) en orgelconcert
(19.30) op het gerestaureerde orgel. Ieder welkom! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


