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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
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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 is het de eerste Zondag van Advent. De voorganger is Ds.M.(Margrietha) Reinders, pioniersdominee in
Betondorp.  Ans  van  Raalte  is  ouderling  van  dienst.  Marc  Pels  bespeelt  het  orgel.  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:  3 december – Missionair
Werk en Kerkgroei.  Wij collecteren vandaag voor onze eigen Pioniersplek ‘Betondorp bloeit’ onder leiding van ds.
Margrietha Reinders. Het project is inmiddels uitgegroeid en zijn er vele activiteiten opgestart zoals: Heel Betondorp
bakt, Biertje Beton, Betondorp Buurt Brigade, Bakkie Beton, Betondorp aan de Bal, Betondorp Bijbelt, Bidden voor
Betondorp. Er zijn flyers van deze activiteiten in onze kerk die u mee kunt nemen. Misschien vindt u het leuk om
eens een project te bezoeken!
- Vandaag is ook de Wereldwinkel open.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De bloemen gaan deze zondag naar de fam. M.Buntsma, Neptunus 512,   Duivendrecht
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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
maandag 4 december : Gebed voor Buurt & Kerk
dinsdag 5 december 14.30 :  Amstelgroep (Pastorie)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volgende week zondag (10 december) is er om 10.00 u een dienst met viering van het heilig Avondmaal. 
's Middags om 17.00 u: versiering van de kerk ivm Kerst. Iedereen die daarbij wil helpen welkom, ook kinderen. Na
afloop: broodmaaltijd. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vooraankondiging: 17 december 2017 Volkskerstzang, Weesp 
Op zondag 17 december 2017 is er in de Laurenskerk, Nieuwstraat 31 Weesp een volkskerstzang.  Deze dienst begint
om 14.30 uur en de kerk is open om 14.00 uur.
Het  Rehobôthkoor  uit  Amsterdam  en  het  Laurenskoor  uit  Weesp  hebben  samen  weer  een  mooie  zangdienst
georganiseerd. Dit jaar is er gekozen voor veel bekende kerstliederen gezongen door de koren en als samenzang. De
pianobegeleiding wordt verzorgd door Wolter Willemsen en de orgelbegeleiding door Frits Heil. De algehele leiding
is in handen van Frits Heil. De toegang is gratis.


