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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 Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs onze voorganger. Aart Noordzij is ouderling van dienst. Tae Young Kim bespeelt de
vleugel/het orgel. Sandra leidt de Ark/Guppies.  De kosterdienst wordt vervuld door Guus Westra.  
- De eerste collecte is voor de plaatselijke kerk en de diaconie. De tweede collecte is voor  Wereld Lepra Dag.
Lepra is  een oude ziekte,  die ook in  de 21e eeuw nog honderdduizenden slachtoffers per  jaar maakt.
Daarom wordt ieder jaar in januari speciale aandacht gevraagd voor de uitzichtloze situatie waarin veel
leprapatiënten verkeren. In Nederland roept Leprazending ieder jaar de kerken op aandacht te besteden
aan de slachtoffers van lepra. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De bloemen gaan deze zondag naar Wim Klanke, Zwaardemakerstraat 41.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Danken en bidden
- een subsidie werd ontvangen van de provincie Noord-Holland voor het groot onderhoud aan ons kerkgebouw dat
vorig jaar plaatsvond. We feliciteren de kerkrentmeesters en danken God.  
- we bidden voor Monique Prinse die op zondag 4 februari gedoopt wordt in De Bron.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deze Week in De Bron
maandag 22 januari 20.00 Zin + Geloof cursus (Pastorie)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volgende week (28 januari)  is  de  gezamenlijke dienst in de  Hofkerk in verband met de Week van Gebed voor
Eenheid, Linnaeushof. Deze viering begint om 10.30 u. In De Bron is er dan dus geen dienst.
's Avonds (28 januari) om 18.30 is de bijeenkomst van de Jonge Bronners (pastorie)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
zat. 3 februari - Sponsorloop voor school vluchtelingenkinderen - Libanon
In Libanon verblijven vele Syrische vluchtelingen. ‘Bukra Ahla’  is een kamp in Beirut voor kinderen en vrouwen uit
Syrië. Er is een school aan verbonden. ‘Bukra Ahla’ betekent: ‘voor een beter morgen’! Het wordt gerund door een
NGO in Brussel: SBOverseas; www.sboverseas.org Vele Syrische vluchtelingenkinderen verloren familie en vrienden.
Soms konden zij jaren niet naar school. Voor deze school houden we zaterdagmiddag 3 februari tussen 13:00 en
16:00 uur een Sponsorloop in Science Park. Om 14:30 zal Louma Albik uit Brussel, directeur van het  Bukra Ahla-



project,  een presentatie geven.  Dit  vindt  plaats  in  samenwerking met de Lidwinaschool en Restaurant  ‘Polder’.
https://www.facebook.com/morgenisbeter/
Alle kinderen in de basisschool-leeftijd zijn welkom om mee te lopen! Er is een korte route voor de kinderen van 4 - 7
jaar en een lange route voor de kinderen vanaf 8 jaar. Aanmeldadres is: sponsorloop2018@gmail.com
Dit e-mail adres kunt u ook gebruiken als u een kind wil sponsoren. 

   


