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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 jaar, met als thema 'Oud en Nieuw'. De voorganger is de eigen predikant.
Ben van Raalte is ouderling van dienst. Hij verzorgt ook de Schriftlezing samen met Ans. Marc Pels bespeelt het orgel.
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  Diaconaal Platform
Amsterdam  –  DPAO.  De  kerken  in  Oost  vormen  tezamen  het  Diaconaal  Platform.  Zij  zorgen  o.a.  voor  de
minderbedeelden en vluchtelingen. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De bloemen gaan deze zondag met een groet van de gemeente naar mw.N.van der Velden -Ottevanger, Graham 
Bellstraat 12. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morgen 1 januari 2018 Nieuwjaarsvesper 19.30
De eerste dag van het nieuwe jaar willen we een moment stil te worden bij de trouw van God en zijn zegen over ons
leven vragen. We doen dat in een korte viering met een lezing, verstilde liederen en gebeden. Mooi om zo het
nieuwe jaar te beginnen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deze Week in De Bron
donderdag 4 januari 15.00 Dienst in De Open Hof ; voorganger pastor N.(Nico) Essen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We wensen elkaar Heil en Zegen voor het nieuwe jaar.   


