
                                                                                               Open - Dienstbaar - Alle leeftijden - Buurt 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
no.56  -  12 november 2017                                                                                                                          www.kerkdebron.org
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 heten we Ds.J.(Julia) van Rijn welkom. Aart Noordzij is ouderling van dienst. Tae Young Kim is pianist/
organist. Jacobine en Paola leiden de Ark/Guppies.  De kosterdienst wordt vervuld door Ditty Peeters.   
-  De  eerste  collecte  is  voor  de  plaatselijke  kerk  en  de  diaconie.  De  tweede  collecte  is  voor:  Kerk  in  Actie  -
Binnenlands diaconaat – Nederland. Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben geen eigen kamer,
zien  dagelijks  verdrietige  en  gespannen  volwassenen  om  zich  heen,  moeten  regelmatig  verhuizen  en  leven
voortdurend in onzekerheid of ze mogen blijven. Zij hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voor ze naar
Nederland kwamen en krijgen in een asielzoekerscentrum nog eens veel te verwerken. Kerk in Actie staat samen met
andere  organisaties  op  de  bres  voor  deze  kinderen.  Zo  maakt  Kerk  in  Actie  vrolijke  vakantieweken  voor
vluchtelingkinderen,  recreatieve en sportactiviteiten in asielzoekerscentra en individuele rechtshulp of juridische
bijstand mogelijk. Daarom collecteren wij om het dagelijks leven van vluchtelingkinderen kleur te geven en voor hun
rechten op te komen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De bloemen gaan deze zondag met een groet van de gemeente naar Mw A.(Anja) Pel, Avogadrostraat 7hs. We 
wensen haar sterkte bij het herstel van de operatie. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voorbede:
- voor Klaas en Jetty Verhoog - voor verder herstel en voor Anja Pel. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 in De Bron - 20.00 u
Muziek als Dank, een avond met het Interkerkelijk Koor WGM. Ieder Welkom! Toegang vrij
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deze Week in De Bron
maandag 13 november 20.00 Zin + Geloof cursus (pastorie)  
dinsdag 14 november 20.00 Joh cursus (Ontmoetingsruimte De Bron)
woensdag 15 november 11.00 Dienst in AMSTA Van 't Hoff 51; voorganger pastor N.(Nico) Essen
woensdag 15 november 17.15 Open Maaltijd
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


