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Contact: Ds.D.J.(Dìrk-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 Zondagsbrìef 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 Zondagsbrìef ook terug te lezen op de internetsite
www.kerkdebron.org.

Deze Dienst
— Onze eigen predikant Ds.D.J.(Dìrk-Jan) Thijs leidt vandaag de dienst. Hans
Teerds is ouderling van dienst. Tae Young Kirn bespeelt de vleugel/het orgel.
Suzanne begeleidt het kinderlied. Sandra en Christiana leiden de Ark/Guppies.
Koster is Guus Westra.
— inzameling gaven: eerste collecte voor plaatselijk kerk en diaconie. Tweede
rondgang is vandaag voor: Kinderhospice het Lindenhofje — Jordaan — Leger
des Heils. Verpleegkundig kinderzorghuis ‘Het Lindenhofje' is een huis waar
ernstig en/of chronisch zieke kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen logeren. Het
Lindenhofje wil een zo gewoon mogelijk (t)huis zijn, waar echter ook 24 uur
per dag professionele verpleegkundige zorg wordt geboden en waar
bovendien oog is voor de emotionele begeleiding van het kind, de ouders en
andere gezinsleden. Er is plaats voor tien kinderen en er zijn twee extra
plaatsen voor opname in een crisissituatie. Ouders en/of andere gezinsleden



kunnen -als zij dit willen— blijven logeren. Afhankelijk van de zorgbehoefte kan

een verblijfvariëren van enkele dagen tot enkele maanden.
— De bloemen gaan deze zondag met onze groet naar dhr. J.(Jan) van Heest.

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
5 juni 19.30 Gebed voor Buurt en Kerk

7 juni 15.00 Dienst in De Open Hof; Ds.R.(Rhoïnde) Mijnals

Volgende week zondag 10 juni is erin De Bron een dienst met viering heilig
Avondmaal

Zaterdag 16 juni 2018: een zaterdagmiddag met Huub Oosterhuis — over alles
wat je hem had willen vragen…
Deze bijeenkomst vindt plaatsin de Hofkerk van de Martelaren van Gorcum,
Linnaeushof94.
Het programma is als volgt:
14:30 inloop/ 15:00 Huub Oosterhuis/ 15:45 thee en koffie-pauze/
16:15 gesprek en zang LWM/17:OO— 17.30 vesper
Aanmeldingvia m.grondman7@upcmaìlnl


