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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 het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Er zal stil worden gestaan bij hen die ons het afgelopen jaar
ontvielen. Hun namen worden genoemd en zijn vermeld in de Orde van Dienst. We heten familieleden en vrienden
van overledenen die vandaag te gast zijn speciaal welkom. Na afloop van de dienst zullen er rozen gelegd worden op
graven van overledenen op de Nieuwe Ooster Begraafplaats. Ieder is welkom daaraan deel te nemen. De dienst zal
worden geleid door Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs. Hans Teerds is ouderling van dienst. De Schriftlezingen worden verzorgd
door Wil van Veeren en Henk den Hoedt. De Zang- en Muziekgroep zorgt voor de muzikale begeleiding en Marc Pels
bespeelt het orgel/de vleugel. Mirjam leidt 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:  Burennetwerk Diaconie
Amsterdam. Het Amsterdams Burennetwerk koppelt mensen met een hulpvraag aan een buurtgenoot die graag iets
wil doen. Iedereen die om hulp verlegen zit en die niet kan vinden. Hulp bij een bezoekje aan het ziekenhuis, een
klusje in huis, het uitzoeken en ordenen van de administratie, voor de gezelligheid of een boodschap.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De bloemen gaan deze zondag met een groet van de gemeente naar de heer H.(Henk) Franssen, A.Krijtstraat 19-II     
1111 AG Diemen.  Zijn gezondheid is zwak. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voorbede:
- voor Henk Franssen die op vrijdag zijn 95 ste verjaardag hoopt te gedenken. 
- voor mevrouw en de heer van der Sluijs. Mw. vd Sluijs verblijft na een val in het Jan Bongahuis.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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
zondag 26 nov (vanavond,18.30): Jonge Bronners  (Pastorie)
maandag 27 nov. 20.00 : Zin+Geloofcursus (Pastorie)
dinsdag 28 nov. 20.00    : Joh.cursus (Ontmoetingsruimte De Bron)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vooraankondiging
Zondag 10 december  17.00 u:  Versiering  van de  kerk  ivm Kerst.  Iedereen die  daarbij  wil  helpen welkom,  ook
kinderen. Na afloop: broodmaaltijd. 


