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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 derde Zondag van Advent. De voorganger is Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs. Lennart Maris is ouderling van
dienst. Hij verzorgt ook de Schriftlezing. Tae Young Kim bespeelt de vleugel/het orgel. De Sing - in Groep helpt bij
enkele 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 het Ouderenwerk in de
gemeente.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De bloemen gaan deze zondag naar (Dr.Ir.) Hans Teerds, die we gelukwensen met zijn promotie afgelopen week. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sterrenkaarten:  vandaag zijn er  uitnodigingen voor het kinderkerstfeest  op 24 december om 17.00 u.  Neemt u
enkele van deze kaarten mee en geeft ze aan familie, vrienden of buren met kinderen of anders doe de kaarten op
de bus in de aangegeven straten. Houd ook een kaart voor uzelf; de daarin opgenomen sterrenkaart kan (ingevuld
met een boodschap) tijdens de kerstdiensten in de kerstboom gehangen worden. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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: 17 december 
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deze Week in De Bron
woensdag 20 december 11.00 : Kerstviering AMSTA Van't Hoff 51; Pastor N.(Nico) Essen en Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
donderdag 21 december 15.00 : Kerstviering De Open Hof; voorganger Ds.M.(Monica) Randt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volgende week:
 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  


