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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
- We vieren vandaag Palmzondag, de intocht van Jezus in Jeruzalem.  Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs  is de voorganger. Aart
Noordzij  is  ouderling  van  dienst.  Tae  Young  Kim  bespeelt  de  vleugel  en  het  orgel.  Linda  en  Edith  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
dagentijd  collecte  –  steun  voor  kwetsbare  gezinnen in  Noord Oeganda.  Moeders  zĳn  de  ruggengraat  van de
Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselĳk geweld maken hun leven zwaar. Mothers’ Union, het
vrouwennetwerk  van de  Orthodoxe Kerk  van Oeganda wil  hierin  verandering  brengen.  Medewerkers  bezoeken
vrouwen in gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is
hierdoor totaal ontwricht. Vrouwen  zijn dagelijks slachtoffer van huiselĳk geweld. Samen met hun man kunnen zĳ
bĳ de medewerkers van Mothers’ Union relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen
rol in het gezin, waardoor ook huiselĳk geweld wordt gestopt. Ook geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv/aids,
traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Vrouwen voelen
zich door dit netwerk gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp. Met deze collecte steunt u
het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals Mothers’ Union in Oeganda. Van harte aanbevolen!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De bloemen gaan deze zondag met een groet Mw. Wil Smulders, deelnemer Open Maaltijd. Von Guerickestraat 88-I.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vanavond om 19.30 in De Bron : Palmzondagvesper, de eerste van vier Vespervieringen in deze Stille Week. Korte,
verstilde viering ter voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen.
Om 18.30 Maaltijd met de Jonge Bronners
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Deze Week in De Bron
donderdag 29 maart 15.00 Dienst in De Open Hof met viering heilig Avondmaal.Voorganger: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs
donderdag 29 maart 19.30 Vesper voor Witte Donderdag met viering heilig Avondmaal
vrijdag 30 maart 19.30 Goede Vrijdagvesper
zaterdag 31 maart 21.00 Paaswake
zondag 1 april 10.00 Feestelijke Dienst op de Paasmorgen

   


