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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  is  onze voorganger  Ds.M. (Margrietha)  Reinders.   Hans  Teerds  is  ouderling  van dienst.  Marc Pels  is
organist. Sandra en Christiana leiden de Ark/Guppies. De kosterdienst wordt vervuld door Klaas Buikema/Cor Braam.
-  De  eerste  collecte  is  voor  de  plaatselijke  kerk  en  de  diaconie.  De  tweede  collecte  is  voor 'Stap  Verder'  –
Amsterdam Zuid Oost. 'Stap Verder' is een samenwerkingsproject van de Sociëteit Afrikaanse Missiën (SMA) en de
Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). Als kerkelijke organisaties willen zij een bijdrage leveren
aan het welzijn van de inwoners van dit stadsdeel.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De bloemen gaan deze zondag met het meeleven van de gemeente naar Ditty Peeters, Fraunhoferstraat 27.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gisteren is  Mw.G.(Gees) Kooiman -Numan overleden in de leeftijd van 93 jaar.  We herinneren haar als een ferme
Friezin met humor, zelfspot en een geloof dat rustte in een diep vertrouwen. We bidden voor haar zonen Kees en
Witte en de verdere familie. Nog geen nadere gegevens inzake het afscheid zijn bekend. U kunt hierover met de kerk
bellen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 9 mei 20.00 Kerkenraad
- donderdag 10 mei 10.30 Gezamenlijke Dienst in de Koningskerk ivm Hemelvaartsdag
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oorlog in mijn buurt
Kinderen  van  de  Frankendaelschool  starten  binnenkort  met  het  project  'Oorlog  in  mijn  Buurt'.  Het  is  een
educatief project waarbij kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool ouderen interviewen, die tijdens de
Tweede Wereldoorlog in hun buurt woonden. Voor dit project zijn wij nog op zoek naar een aantal ouderen, die
de oorlog hebben meegemaakt in de Watergraafsmeer. Wellicht zijn er ook enkelen in onze gemeente. Laat dat



dan even weten aan iemand van de kerkenraad. Wilt u graag meewerken en uw oorlogsverhaal aan kinderen
doorvertellen, kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met op met: claudia@oorloginmijnbuurt.nl of tel: 06-
24205201Bezoek ook onze website: www.oorloginmijnbuurt.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.  
   


