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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, O-4jaar).

Deze Dienst
- Vandaag is het de vierde zondag in de Veertigdagentijd ; Ds.M.(Margrietha)
Reinders is voorganger. Hans Teerds is ouderling van dienst en Marc Pels
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: De Sociale Kruidenier — Diaconie Amsterdam. De
Sociale Kruidenier is een winkel en ontmoetingsplek waar Voedselbank—
klanten tegen een kleine prijs lang houdbare en non-food producten kunnen
kopen, zoals zonnebloemolie, wasmiddelen en toiletpapier. Ook kan men bij
de Sociale Kruidenier terecht voor een kop koffie en een gezellig praatje.
ledere woensdagmiddag is het tear‘n van Grip op je Geld aanwezig in de
winkel, die laagdrempelig financieel advies bieden waar nodig. De Sociale
Kruidenier is gevestigd aan de Herengracht no. 18.

De bloemen gaan deze zondag met een groet van de gemeente naar Mw.
lnnah van Kamer; Van 't Hofflaan 35—E;1097EMAmsterdam



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
ongedocumenteerdenvan 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.

Voorbede
- voor het werk van Betondorp Bloeit en buurtpastorDs. Margrietha Reinders
en haar team.
- voor Mw. Sonja Parijs deze week verhuist naar Utrecht, dichterbij haar zoon.

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.

Deze Week in De Bron
dinsdag 13 maart 20.00 Joh cursus (Ontmoetingsruìmte)
woensdag 14 maart 20.00 Kerkenraad

Volgendeweek zondag (18 maart) in De Bron
Volgende week is er een ‘Schooldìenst‘ in De Bron met leerlingen van klas 1

van het Pieter Nieuwland College. Ze zijn er ivm een project voor het vak
Levensbeschouwing. De Muziekgroep Todah zal medewerking verlenen aan
deze dienst en de preek zal gehouden worden door Matthias Thijs.


