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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 pastor M.(Marja) van Gaalen welkom als gastvoorganger. Lennart Maris is ouderling van dienst.
Tae Young Kim speelt orgel/piano. Sandra en Christiana leiden de Ark/Guppies.  De kosterdienst wordt vervuld door
Wim Knabe.   
- De eerste collecte is voor de plaatselijke kerk en de diaconie. De tweede collecte is voor: Stichting Vrienden O.Z
100. Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100. In de
binnenstad van Amsterdam proberen zij in leven en werken het evangelie van Jezus Christus present te stellen.
Oudezijds  100  biedt  concreet  hulp  door  inloop,  maatschappelijke  opvang,  begeleid  wonen,  medisch
maatschappelijke werk en medische zorg voor onverzekerden. De woongemeenschap functioneert hierin als groot
gezin en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De bloemen gaan deze zondag naar de moeder van Tonny, mevrouw J.Quaak - van As. Sinds enige tijd woont zij in
verzorgingstehuis Beth Shalom, Kastelenstraat 80,Amsterdam.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voorbede:
- voor Klaas Verhoog, herstellend van een blaasoperatie afgelopen week. En voor zijn vrouw Jetty, in een zorghotel in
Purmerend.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volgende week zondag (29 oktober): ingang wintertijd. De klok gaat een uur terug. Dus één uur langer in bed. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volgende week zondag in De Bron: 29 oktober
- 10.00 u Dienst met als voorganger Jerrit Vellenga, onze predikant in opleiding.
-  19.30 u Avondmaalsvesper.   Op deze avond in de  week van Hervormingsdag (31 oktober) en Allerheiligen (1
november) is er een verstilde viering met deling van brood en wijn in De Bron. Fijn als u/je bij de morgen- en/of
avonddienst aanwezig kunt zijn.    


