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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 gaat Jerrit Vellenga, Predikant in Opleiding, voor. Hans Teerds is ouderling van dienst. Peter van Dongen
speelt orgel/piano. Mirjam en Marsha leiden de Ark/Guppies.  De kosterdienst wordt vervuld door Guus Westra.   
-  De  eerste  collecte  is  voor  de  plaatselijke  kerk  en  de  diaconie.  De  tweede  collecte  is  voor:  Wereldwijd  –
Hervormingsdag 2017 - Steun theologisch onderwijs in Pakistan
Dit jaar vieren we 500 jaar protestantisme, vijf eeuwen hervorming. Het Open Theologisch Seminarie (OTS), partner
van Kerk in Actie, streeft naar vernieuwing van de kerk in Pakistan. Via cursussen leren jaarlijks vijfduizend studenten
en voorgangers meer over discipelschap en theologie, zodat zij worden versterkt in hun geloof. Het OTS ontwikkelt
ook lesmaterialen voor zondagsscholen, godsdienstonderwijs, cursussen discipelschap en zelfs een doctoraalstudie
theologie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De bloemen gaan deze zondag met een groet van de gemeente naar Klaas en Jetty Verhoog, Archimedesweg 46. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Berichten van overlijden:
Op 25 oktober overleed plotseling Menke van der Woude - Meinsma (Newtonstraat 77-II) in de leeftijd van 84 jaar.
De afscheidsdienst is donderdag 2 november a.s. om  13.45 in De Bron, gevolgd door de begrafenis om 15.00 op de
Nieuwe Ooster. Na afloop is er gelegenheid de familie te condoleren in De Bron.
Op 26 oktober overleed Johannes Franciscus A.Kwak in de leeftijd van 96 jaar. De heer Kwak woonde een groot deel
van zijn leven met zijn gezin in de WGM.Twee jaar geleden verhuisde hij naar de Achterhoek om dichter bij zijn
dochters te wonen. Het afscheid is a.s. vrijdag 3 november om 10.45 in de aula van de Nieuwe Ooster, gevolgd door
de begrafenis om 11.30 en de condoleance om 12.00.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voorbede:
- voor de familie en vrienden van Minnie van der Woude en Jan Kwak.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vanavond  -  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 deze
korte dienst aanwezig kunt zijn.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Deze Week in De Bron
dinsdag 31 oktober 20.00 Joh Cursus (Ontmoetingsruimte De Bron)  
donderdag 2 november 15.00 Kerkdienst in De Open Hof, geleid door pastor N.(Nico) Essen


