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Contact: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs ; Hugo de Vrieslaan 4 ; 1097 ED Amsterdam; tel. 020-2218601; 
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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 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  er  een dienst  met viering van het  heilig  Avondmaal.  De voorganger  is  onze eigen predikant.  Aart
Noordzij is ouderling van dienst. Tae Young Kim bespeelt de vleugel/ het orgel. Jacobine en Paola leiden de Ark en de
Guppies. Ditty Peeters is koster.  
-  De  eerste  collecte  is  voor  de  plaatselijke  kerk  en  de  diaconie.  De  tweede  collecte  is  voor  Kerk  in  Actie  –
Binnenlands diaconaat – terugkeer huis uitgeprocedeerde asielzoekers.
Asielzoekers  die  uitgeprocedeerd  zijn,  dreigen  op  straat  te  komen  staan.  Ze  hebben  geen  recht  meer  op
voorzieningen in Nederland,  maar zien  vaak  ook geen toekomst in  hun land van herkomst.  Voor hen is  er  het
Transithuis van stichting INLIA, partner van Kerk in Actie. Hier kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers terecht om zich
voor  te bereiden  op terugkeer.  Ze  krijgen  hulp  om alvast  een sociaal  netwerk  op te  bouwen in  hun land  van
herkomst. Ook treffen ze voorbereidingen voor huisvesting, werk en zo nodig voor gezondheidszorg of scholing. Op
die manier bouwen ze stap voor stap aan een leven in hun land van herkomst. Wanneer terugkeer echt geen optie is,
zet INLIA zich ervoor in dat ze toch in Nederland kunnen blijven. INLIA biedt waar nodig praktische, juridische en
financiële ondersteuning. Daarnaast adviseert INLIA kerken hoe ze uitgeprocedeerde asielzoekers het beste kunnen
helpen. Voor de hulp die INLIA biedt, is veel geld nodig.
- De bloemen van de dienst gaan deze morgen met een groet van de gemeente naar Mw.S.van Duin - Swart 
Wooncentrum Willem Drees - Oostpoort (3e verd) Polderweg 340    1093KP Amsterdam.

Save Ruby's Life
Het  is  nog mogelijk  te  doneren voor  'Save Ruby's  Life,  de  actie  tbv  van een  medische  behandeling  voor onze
buurtgenoot Ruby, die al jaren aan een chronische vorm van de ziekte van Lyme lijdt. Hebt u daarvoor vandaag geld
meegenomen dan kunt u dat doen in de witte envelopjes die op de koffietafel achterin de kerk liggen. De envelop
kunt u in de collectezak doen of aan een diaken geven. U kunt ook uw gift ook per bank overmaken naar één van de
volgende bankrekeningen: 
NL06 TRIO 0338630228  tnv Stichting Save Ruby's Life, Amsterdam
NL10 INGB 0004622084  tnv Diaconie Prot.Gem.Amsterdam - WGM tgv St.Save Ruby's Life
Vermeld bij uw gift: 'Actie Save Ruby's life'.

Voorbede
- voor allen betrokken bij de flatbrand in Londen
- voor Ruby
  



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
- dinsdag 20 juni 10.00-12.00 Koffiedrinken bij de Martelaren
- zaterdag 24 juni Kinderuitje De Bron

Zomerpicnics De Bron
Voor wie het leuk vindt vinden op de volgende zondagen na de kerk picnics plaats in het Frankendaelpark. Uiteraard
bij geschikt weer. Neem zelf iets te eten of drinken mee; we zetten het bij elkaar en delen dat dan. 
Data: 2 juli - 23 juli - 6 augustus.
   


