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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 er een dienst met bediening van de heilige Doop. Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs onze voorganger. Lennart Maris
is ouderling van dienst. Steven Groenendaal verzorgt de Schriftlezing. Tae Young Kim bespeelt de vleugel/het orgel.
Mirjam en Jacobine 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 Kerk in Actie – zending –
sterke vrouwen in Papoea. Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en
volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn
tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat
ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De bloemen gaan deze zondag met een groet van ons allen naar Ditty Peeters , Fraunhoferstraat 27. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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
- we bidden voor Monique Prinse die vandaag gedoopt wordt en voor Henk Franssen die een plaatsje gekregen heeft
in het Flevohuis (2e verd.; k.10). 
- voor de Kerkenraad bij de reflectie ter voorbereiding op het beroepingsproces.
- voor Betondorp Bloeit 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deze Week in De Bron
dinsdag 6 februari 14.30 Amstelgroep (Pastorie)
dinsdag 6 februari 19.30 Gebed voor Buurt en Kerk
woensdag 7 februari 20.00 Zin en Geloofcursus
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Woonruimte
Onze gewaardeerde pianiste Tae Young heeft te horen gekregen dat zij  per eind maart de door haar gehuurde
woonruimte in Amsterdam-noord moet verlaten.  Hoewel ze hier niet zonder meer mee akkoord gaat, is de kans
groot dat ze dat ze urgent op zoek moet naar een alternatief. Mocht u een mogelijkheid hebben of weten - het mag
bescheiden zijn - spreek dan Tae Young of de predikant aan.    



   


