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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 engelegenheid tot ontmoeting en kennismaking. Voor de kinderen is erkindernevendienst (de Ark, van 4—12 jaar). De kinderen gaan hierheen na hetkinderlied. Voor de kleintjes is er kinderoppas (de Guppies, 0—4jaar).

Deze Dienst
— Vandaag is Pastor J.(Jan) van der Wolf onze voorganger. Lennart Maris is
ouderling van dienst. Tjakko de Jonge is organist. Sandra en Christiana leidende Ark/Guppies. De kosterdienst wordt vervuld door Guus Westra.
— De eerste collecte is voor de plaatselijke kerk en de diaconie. De tweedecollecte is voor Exodus — ex gedetineerden - hulp tijdens en na detentie.Exodus Nederland is de grootste organisatie die met professionals en
vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden,gedetineerden en hun familieleden. Exodus Nederland is een vereniging dieals doel heeft de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeerin de samenleving te vergroten.

De bloemen gaan deze zondag met een groet van de gemeente naar de heer
C.(Cor) Braam, Dulongstraat 68.

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 enHarde van Oosten, Hetty Peereboom en Edith Woldring, van wie er twee perzondag dienst doen), zijn herkenbaar aan een badge.



Deze Week in De Bron
dinsdag 10 april 20.00 Joh cursus
zaterdag 14 aprìl15.30 Circus workshop in De Bron voor kinderen, ouders en
leiders kinderwerk De Bron, om 18.00 afgesloten met pannenkoekenmaaltijd.
Geefje op bij Jacobine of Linda. leder Welkom!

Alpha cursus jverkort)
Binnenkort start een Alpha cursus, bedoeld voor hen die zich verder in het
christelijk geloof willen verdiepen. In totaal vijf avonden. We stellen in

onderling overleg vast welke avond het meest geschikt is. Als je mee wil doen,
laat het even weten aan Dirk—Jan Thijs.

27 april Koningsdag: Kerk Open
Op vrijdag 27 april - Koningsdag - willen we graag de kerk openstellen vanaf
ca. 10.00 u tot 16.00 u voor een rondleiding of toiletbezoek. Er is ook
gelegenheid tot koffiedrinken en ontmoeting. Ook eigen spulletjes kunnen
verkocht worden.
De opbrengsten van de dag gaan naar een door de Diaconie te bepalen doel.
Wil je meehelpen — eventueel voor een deel van de tijd - meld je dan even bij
Ans van Raalte of Harda van Wageningen. Of kom gewoon!


