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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 onze eigen predikant voor. De dienst staat in het teken van Dankdag en er vindt een inzameling van
goederen voor de Voedselbank plaats. Mocht je vergeten zijn iets mee te brengen dan is er de mogelijkheid een
geldelijke donatie te doen. Ditty Peeters zal daar dan geschikte artikelen tbv de Voedselbank voor kopen.  Ans van
Raalte is ouderling van dienst. Rick Slotboom verzorgt de eerste Schriftlezing en Marina Neijssel de tweede. Marc
Pels is organist. Linda en Edith leiden de Ark/Guppies.  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:  Stichting Vrienden
groepswoningen Flevohuis. De stichting heeft als doel om gelden te verkrijgen en beschikbaar te stellen voor zaken
of  activiteiten,  die  niet  of  gedeeltelijk  bekostigd  kunnen  worden  uit  het  beschikbaar  gestelde  budget  van het
Flevohuis.  Denk  bijvoorbeeld  aan  gezellige  middagen  met  muziek,  uitstapjes,  van  alles  waar  de  bewoners  van
kunnen genieten, dit als aanvulling op het geen door het Flevohuis wordt geboden. De stichting denkt hiermee een
goede bijdrage te leveren aan het welzijn van de bewoners op de groeps-woningen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De bloemen gaan deze zondag met een groet van de gemeente naar Mw .A.W.Baard-Bosch,Von Liebigweg 6 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voorbede:
- voor Henk Franssen ivm teruggang gezondheid
- voor Frederike van Dijk ivm gescheurde pees in haar schouder 
- voor Bert Duizendstra ivm zijn werksituatie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 7 november 14.30 Amstelgroep (pastorie)  
dinsdag 7 november 19.30 Gebed voor Buurt en Kerk
woensdag 8 november 20.00 Kerkenraad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schoenendoosactie
De schoenendozen zijn er al. Nu nog de vulling. We willen er minimaal 25 kunnen verzenden naar kinderen in landen
in West Afrika, Oost Europa, het Midden Oosten en kinderen van vluchtelingen in Europa. Het is jouw cadeau aan



een kind dat niet of onregelmatig naar school gaat, een kind dat te weinig te eten krijgt, een kind dat bedreigd wordt
met de dood. Wereldwijd leeft 1 op de 2 kinderen nog steeds in armoede. Wat kan er in de schoenendoos?
- Schoolspullen: schrijfblok, etui, liniaal, kleurboek.
- Speelgoed: pop,auto, jojo, knikkers, bellenblaas, bal, muziekinstrument.
- Toiletartikelen: haarspulletjes, toilettasje, sierraden, shampoo.
- Verder: linnen draagtas, slippers,pet, T-shirt of andere kleding, kunststof beker.
Geef aan of de doos is voor een jongen of een meisje, alsmede de leeftijd (2-4 jaar, 5-9 jaar, 10-14 jaar). 
Graag volgende week zondag bij de kerk afleveren. Je kunt ook een gift doneren tbv de verzendkosten.
Namens vele kinderen: dank.
De leiding van de Ark. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volgende week zondagavond (12 november) in De Bron (20.00): Muziek als Dank, een avond met het Interkerkelijk
Koor WGM. Ieder Welkom! Toegang vrij
 


