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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 de doopdienst van Lucas Groenendaal, zoon van Steven en Elma. Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs leidt de dienst.
Aart Noordzij is ouderling van dienst. Martin ten Kate (opa van Lucas) verzorgt de Schriftlezing. Marc Pels is organist.
Edith leidt de Ark/Guppies.  De kosterdienst wordt vervuld door Klaas Buikema.  
- De eerste collecte is voor de plaatselijke kerk en de diaconie. De tweede collecte is voor:
 Kerk in Actie – 40 dagentijd collecte – binnenlands diaconaat – uit de schulden
Het uitgangspunt van Schuld Hulp Maatje is dat in principe aan iedereen die dat nodig heeft ondersteuning en hoop
wordt geboden. De schuldenproblematiek in Nederland groeit;  steeds meer mensen hebben tijdelijk  of blijvend
schulden. Daarmee ligt ook armoede op de loer of is al een feit. Het politieke klimaat werkt niet mee om dit tij te
keren. De inzet van vrijwilligers is nodig en inmiddels ook erkend door een effectieve lobby van Kerk in Actie bij
Tweede  Kamerleden.  Kerk  in  Actie  nam  het  initiatief  tot  samenwerking  met  andere  kerken  en  christelijke
organisaties om het project SchuldHulpMaatjes van de grond te tillen. Binnen dit project worden ‘maatjes’ opgeleid
om mensen in (beginnende) schulden te begeleiden en te coachen. Het is een vernieuwend spoor van diaconie die
inzet op een structurele aanpak van armoedebestrijding.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De bloemen gaan deze zondag met een wens voor sterkte en nabijheid van God en een groet van ons allen naar
Pastor N.(Nico) Essen, Anfieldroad 42.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deze 40 dagen tijd 
De 40 dagentijd is een tijd van bezinning en inkeer en van voorbereiding. Traditioneel is het ook een tijd van vasten.
Veel gelovigen vinden het nog steeds een mooie gedachte deze tijd te gebruiken om wat minder op onszelf gericht
te  zijn  en  meer  op  God  en  de  medemens.  De  Diaconie  heeft  hierop  ingehaakt  met  een  inzamelactie  voor
vluchtelingen. Met name de ongedocumenteerden van We Are Here zouden hiervan kunnen profiteren. Daarom
worden er iedere week (tot Pasen) levensmiddelen ingezameld voor de mensen zonder papieren. Daarbij gaat het
niet alleen om nuttige voedingswaren, maar ook aan 'iets lekkers' zoals chocola. Neem iedere week iets mee om in
het kratje te deponeren. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voorbede
- voor de kinderen en kleinkinderen van Mw. N. van der Velden - Ottevanger, die op 16 februari overleed in de
leeftijd van 96 jaar.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deze Week in De Bron
dinsdag 27 februari 20.00 Joh cursus (Ontmoetingsruimte)
donderdag 1 maart 15.00 Dienst in De Open Hof; voorganger Ds.M.(Monica) Randt
vrijdag 2 maart 19.30 Oecumenische Viering ivm Wereldgebedsdag in de Koningskerk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zondag 4 maart: volgende week 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.    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   


