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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—4jaar).

Deze Dienst
— Het is de vijfde zondag in de Veertigdagentijd. Vandaag is er een
Schooldienst met leerlingen van klas 1 van het Pieter Nieuwland College ivm
een project voor het vak Levenbeschouwing.We heten hen speciaal welkom.
Dat geldt ook voor muziekgroep Todah uit Scheveningen en voor Matthias
Thijs die vandaag de preek houdt. Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs is de voorganger.
Ans van Raalte is ouderling van dienst. De Schriftlezing wordt verzorgd door
Siebert Wielstra. Bregje en Paola leiden 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 Kerk in Actie — 40 dagentìjd collecte — Kinderen in de Knel.
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000
kinderen die niet naar school gaan. Vaak werken deze kinderen van
migranten onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie. Ze lopen
het risico slachtoffer te worden van geweld of uitbuiting. De indiase
partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze
kwetsbare kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers
zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. Samen met de
gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen enhet



verbeteren van gezinssituaties. Kinderen krĳgen indien nodig bijles en tijdelijk
onderdak. Moeders werken in zelfhulpgroepen aan een alternatief of extra
inkomen voor het gezin en leren opkomen voor de rechten van hun kinderen.
SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de
kledingmerken om kinderarbeid te bestrijden. inmiddels heeft SAVE al twee
kinderarbeidvrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een kind
niet op school zit. Van harte aanbevolen!

De bloemen gaan deze zondag met onze groet naar het echtpaar van der
Sluijs op hun nieuwe adres: Teslastraat 28; 1098 VE Amsterdam.

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 nogsteeds een mooie gedachte deze tijd te gebruiken om wat minder op onszelfgericht te zijn en meer op God en de medemens. De Diaconie heeft hierop
ingehaakt met een inzamelactie voor vluchtelingen van We Are Here. 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.

Gebedstearn
Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijke voorbede met twee leden
van het gebedsteam. De leden van het gebedsteam (Henk den Hoedt, Paul enHarda van Oosten, Hetty Peereboom en Edith Woldring, van wie er twee perzondag dienst doen), zijn herkenbaar aan een badge.

Deze Week in De Bron
maandag 19 maart 20.00 Zin+Geioofcursus (Pastorie)
woensdag 21 maart 13.30 Dienst Van "( Hoff 51: Ds.D..l.(Dirk—Jan) Thijs

Vieringen inde Stille Week en met Pasen
zondag 25 maart 10.00 Dienst op Palmzondag; 19.30 Palmzondagvesper
donderdag 29 maart 15.00 Dienst De Open Hof met viering heilig Avondmaal
donderdag 29 maart 19.30 Witte Donderdagvesper met viering HA
vrijdag 30 maart 19.30 Goede Vrijdagvesper
zaterdag 31 maart 21.00 Paaswake
zondag 1 april 10.00 Feestelijke Dienst op de Paasmorgen


