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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 tweede Zondag van Advent. We vieren het heilig Avondmaal. De voorganger is Ds.D.J.(Dirk-Jan)
Thijs.  Aart  Noordzij  is  ouderling  van  dienst.  Tonny  Thijs  verzorgt  de  Schriftlezing.  Tae  Young  Kim  bespeelt  de
vleugel/het orgel. Paola en Jacobine 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:  PKN – Pastoraat. Samen
met tientallen vrijwilligers vormen binnenvaartpredikanten ds. Dirk Meijvogel en ds. Louis Krüger het pastoraal team
voor zo’n 450 binnenvaartschippers en hun families die varen op de West-Europese waterwegen. De vrijwilligers
onderhouden  veel  contact  met  de  predikanten  om  signalen  uit  de  schipperswereld  snel  door  te  geven.  De
binnenvaartpredikanten willen daar zijn waar de schipper is: in crisissituaties, bij ziekte, financiële zorgen, maar ook
bij vragen over geloofsopvoeding en relatieproblematiek. Zij reizen soms behoorlijke afstanden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De bloemen gaan deze zondag met een groet van de gemeente naar Mw.J.(Jo) Verleur; Linnaeuspad 38 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voorbede: we bidden voor:
- een goed verloop van de promotie van Hans Teerds a.s. woensdag.
- een goede afronding van de studie van Jerrit Vellenga bij de afronding van zijn stage in De Bron.
- een goede invoering van de bestuursveranderingen in de PKN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vanmiddag om 16.30 u: versiering van de kerk ivm Kerst. Iedereen die daarbij wil helpen welkom, ook kinderen. Na
afloop: broodmaaltijd. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deze Week in De Bron
maandag 11 december : Kerkenraad
woensdag 13 december 17.15 : Speciale Open Maaltijd ivm Kerst)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volgende week: 17 december 
10.00 u Dienst in De Bron : voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
14.30 u Kerstviering in De Bron voor mensen met verstandelijke beperking; voorganger pastor M.(Marja) van Gaalen
14.30 u Volkskerstzang in de Laurenskerk, Nieuwstraat 31 Weesp door het Rehobôthkoor uit Amsterdam en het
Laurenskoor uit Weesp. Piano: Wolter Willemsen; orgel: Frits Heil. Algehele leiding: Frits Heil. De toegang is gratis.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vooraankondigingen: 
24 december
10.00 u Kerstzangdienst met overdenking: voorganger Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
17.00 u Kinderkerstviering op het voorplein van de kerk (bij slecht weer binnen)
25 december 10.00 : Dienst op de Kerstmorgen  


