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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 Pastor J.(Jan) van der Wolf voor. Ben van Raalte is ouderling
van dienst. Tae Young Kim bespeelt de vleugel/het orgel. Jacobine en Mirjam
leiden de Ark/Guppies.Koster is Wim Knabe.
- Inzameling gaven: eerste collecte voor plaatselijk kerk en diaconie. Tweede
rondgang is vandaag voor: Protestantse Diaconie Amsterdam —

Burennetwerk. Het Burennetwerk is een bruisende organisatie die mensen
die anderen in hun buurt willen helpen in contact brengt met buren die
dringend hulp nodig hebben. Op dit moment zijn er ruim 900 goede buren
actief, verspreid over Amsterdam.
— De bloemen gaan deze zondag met onze groet naar dhr. A.Weiss;
Linnaeusparkweg 131-l, weer terug uit Berkenstede.



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 18.30 (27 mei) Jonge Bronners (Pastorie)

Dinsdag 29 mei 19.30 Avondgebed in De Bron

Voor het huidige predikantenechtpaar, Dirk—Jan en Tonny Thijs, zal 2018 het

laatste jaar van hun bediening in Amsterdam-Watergraafsmeer zijn. De

kerkenraad is in verband daarmee al enige tijd bezig met een reflectie op de

toekomst. We geloven in de Geest van Pinksteren om kerkenraad en

gemeente hierbij de weg te wijzen en in de kracht van het gebed. Speciaal

voor dit doel (de voorbereidingen op het beroepingswerk en de toekomst van

de gemeente) wordt a.s. dinsdagavond (19.30) een Avondgebed gehouden.

Een Avondgebed lijkt op de Vespers, zoals die vaker plaatsvinden. Enkele

liederen worden gezongen, er is een Bijbellezing, er is ruimte voor stilte en

voor gebeden. We hopen dat u en jij op deze manier betrokken willen zijn,

naast andere manieren waarop ook de meningen en inzichten van ieder

gezocht zullen worden. Mocht u of jij niet aanwezig kunnen zijn, maak het

deze dag en/of avond tot een belangrijkgebedsonderwerp.


