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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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 doopdienst in De Bron. We heten Anna, haar ouders Sophie van der Spek en Reinder Hoogeboom
en  hun  familie  en  vrienden  van harte  welkom.  De dienst  zal  worden geleid  door  Jerrit  Vellenga,  Predikant-in-
Opleiding. De bediening van de doop zal verricht worden door Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs. Ben van Raalte is ouderling van
dienst. De Schriftlezingen worden verzorgd door de heer W.(Willem) van der Spek, vader van Sophie en door mw. E.
(Erna) Meindersma, moeder van Reinder. Tae Young Kim is pianist/ organist, terwijl ook de Zang- en Muziekgroep zal
helpen bij één van de liederen.  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:  maaltijden  voor
ongedocumenteerden in het Wereldhuis.  Dagelijks komen tientallen ongedocumenteerden naar het Wereldhuis
aan het Corvershof van de Diaconie Amsterdam en krijgen ’s middags een warme maaltijd. Een warme plek en een
luisterend oor is heel belangrijk voor deze mensen die een uitzichtloos bestaan hebben. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De bloemen gaan deze zondag met een groet van de gemeente naar de heer A.Weiss, Linnaeusparkweg 131-I. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voorbede:
- voor de heer Weiss; bij een val heeft hij een scheurtje in zijn knieschijf opgelopen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 (26 november) is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de Zondag van de Voleinding. Er zal dan
tijdens de dienst stil worden gestaan bij hen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn en hun namen zullen worden
genoemd. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reactie - en machtigingsformulier

De Bron wil een open, gastvrije gemeenschap zijn. Als u/jij meer informatie wilt of op andere manier betrokkenheid wilt tonen, 
kunt u/je  uw/je gegevens achterlaten op dit formulier. 

Naam....................................................................................
Adres....................................................................................
E-mailadres/ telefoonnummer.............................................. 



□  Ik wil graag contact voor een persoonlijk gesprek 
□  Ik wil graag meer informa e over de gemeente ontvangen en/of lid worden
□  Ik wil graag de digitale zondagsbrief van de gemeente ontvangen 
□  Ik steun de Protestantse Gemeente Watergraafsmeer met een gi  (NL78INGB0000461209)

U kunt het formulier retourneren in één van de collectezakken.


