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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 Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs onze voorganger. Hans Teerds is ouderling van dienst. Tjakko de Jonge bespeelt
het orgel. Sandra leidt 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  Stichting Krupalaya.
Paul van Oosten is voorzitter van de stichting Krupalaya - Nepal. Betrekkelijk snel na de aardbeving in Nepal op 25
april j.l. had de Stichting een plan klaar voor noodhulp in Nepal. Eén van de bestuursleden is zelf meerdere malen in
Nepal geweest en hebben veel vriendschap opgebouwd. Vandaar dat ze een groot, betrouwbaar netwerk hebben,
dat snel inzetbaar is. Via stichting Krupalaya wordt geld ingezameld voor de aanschaf van waterfilters. Deze worden
op de motor of desnoods lopend door teams van de kerken in Dharan gebracht naar afgelegen bergdorpen. Zij
hebben zich uiteindelijk gefocust op twee dorpen en geconstateerd dat daar 50 huizen ingestort zijn. Vervolgens is
het plan gerezen om snel en voor weinig geld tijdelijke huizen te bouwen voor al deze families.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De bloemen gaan deze zondag met een groet van de gemeente naar Fam.van der Sluijs,  von Liebigweg 72, die
afgelopen week weer uit het Jan Bongahuis naar huis teruggaan is. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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
dinsdag 16 januari 20.00 Joh cursus (Ontmoetingsruimte)
woensdag 17 januari 11.00 Dienst van 't Hofflaan 51; voorganger Ds. D.J.(Dirk-Jan) Thijs 
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