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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 leidt onze eigen predikant de dienst. Hans Teerds is ouderling van dienst. Tonny verzorgt de Schriftlezing.
Marc Pels is organist. Sandra en Christiana leiden 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 pionieren in Betondorp:
BetondorpBloeit. 
-Volgende week gaat voor Pastor M.(Marja) van Gaalen. Ans van Raalte is dan ouderling en Tae Young bespeelt de
vleugel/het orgel. Paola en Bregje leiden de Ark/Guppies. KlaasBuikema/Cor Braam zijn koster. De tweede collecte is
volgende week voor:  Kerk in Actie – 40 dagentijd collecte – noodhulp – met je kinderen op de vlucht – Libanon.
Onder  de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze
neergestreken in de Bekaa-vallei  in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang,  ziek en vaak ondervoed. Onder
erbarmelijke  omstandigheden  proberen  deze  moeders  hun  kinderen  liefdevol  te  verzorgen  en te  beschermen.
Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt gevluchte moeders daarbij.  Met
verloskundige  zorg,  voorlichting  over  borstvoeding,  bijvoeding  voor  ondervoede  kinderen  en
gezondheidsvoorlichting redden bevlogen medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders
om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De bloemen gaan deze zondag met een groet van ons allen naar Marina en Rob Neyssel, Tapijtschelp 65 in Diemen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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
- voor Ditty Peeters. De komende 3 weken ondergaat Ditty 9 bestralingen in een poging de tumor in haar keel te
verkleinen, zodat ze (bij succes) mogelijk weer normaal zal kunnen eten. We zijn met Ditty blij met dit lichtpunt en
bidden dat deze behandeling zal brengen waarop gehoopt wordt.
- voor de Kerkenraad bij de reflectie ter voorbereiding op het beroepingsproces.
- voor Betondorp Bloeit 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deze Weken in De Bron
woensdag 14 februari 18.30 Kerkenraad
woensdag 21 februari 13.30 Dienst Van 't Hofflaan 51; Voorganger pastor N.(Nico) Essen
woensdag 21 februari vanaf 17.15 Open Maaltijd
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Zondag 25 februari: doopdienst Lucas Groenendaal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zondag 4 maart: is er een gezamenlijke dienst met de Methodisten Gemeente van Ghana. Deze speciale dienst vindt
plaats ter markering van het 15 jarig jubileum van het gezamenlijk gebruik van ons kerkgebouw. Fijn dat het mogelijk
is gebleken al zo'n lange periode samen te werken en er zo aan bij te dragen dat onze faciliteiten op zondag optimaal
gebruikt worden. De dienst begint deze zondag om 10.30 . Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting en worden
enkele versnaperingen geserveerd. We hopen dat ieder deze bijzondere dienst mee zal kunnen maken.    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.    

   


