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Contact: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs ; Hugo de Vrieslaan 4 ; 1097 ED Amsterdam; 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, 0-4 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 gaat Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs voor.  Ans van Raalte is ouderling van dienst. Arthur Eijlers is organist. Paola en
Bregje 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 de  Stichting ZOA:  Een
alarmerend bericht uit noord-Afghanistan:  door extreme droogte kampen honderden families met  een
ernstig tekort aan drinkwater. En dat is een ramp. Zonder water kunnen deze gezinnen niet overleven.
Door weersverschijnsel La Niña is er afgelopen winter te weinig sneeuw en regen gevallen. En dat terwijl
veel Afghanen in het toch al droge gebied voor drinkwater hiervan afhankelijk zijn. Ook zijn veel oogsten
mislukt, waardoor er niet genoeg voedsel is. Voor 400 families is de situatie dusdanig ernstig, dat ZOA nu
in actie wil komen. “We zijn in het gebied de enige organisatie die iets met water doet. Voor hen zij wij hun
enige hoop. Zonder hulp is  er voor hen weinig zicht op een andere oplossing”,  vertelt  één van de ZOA
medewerkers  vanuit  Afghanistan.  Met  uw steun  kunnen De ZOA medewerkers  in  Afghanistan  schoon
drinkwater uitdelen. Help ons om deze kwetsbare gezinnen te helpen. Voor € 50,- geeft u nu één van deze
400 families schoon drinkwater – genoeg voor de komende drie maanden. Hoeveel families helpt u? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De bloemen gaan deze zondag met een groet van de gemeente naar fam.W. Klanke in de Zwaardemakerstraat 41. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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
- woensdag 18 april 13.30 Kerkdienst in Van 't Hoff 51; voorganger Pastor N.(Nico) Essen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De dienst met/door kinderen van volgende week (22 april) wordt verschoven naar een latere datum. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alpha cursus (verkort) 
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. Op beperkte schaal is er ook
gelegenheid spulletjes te verkopen. 
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!     

Vooraankondiging: zaterdag 26 mei musical 'Esther' Deelnemende kinderen gezocht uit de kerken in Oost.
Een musical oefenen èn uitvoeren in één dag!  “Dat kan nooit,”  is  de eerste reactie van velen als  ze horen dat
theatergezelschap De Vliegende Speeldoos musicals in een dag oefent en uitvoert met een grote groep kinderen. En
toch kan het! Zes professionals op het gebied van acteren, zang, dans, doceren en techniek, stomen in één dag bijna
60 kinderen van 4 t/m 12 jaar klaar voor een complete musical. Doe jij ook mee op zaterdag 26 mei in de Hofkerk,
Linnaeushof 94 in Amsterdam-Oost? Het oefenen van de musical begint om 10.00 uur en de uitvoering om 16.00
uur? Neem vooral vriendjes en vriendinnetjes mee! Deelname is gratis.  

   


