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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
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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 heten we Ds. S.(Sjaak) Teeuwissen welkom als gastpredikant. Aart Noordzij is ouderling van dienst. Marc
Pels bespeelt het orgel. Sandra en Christiana leiden de Ark en de Guppies. Wim Knabe is koster.  
-  De  eerste  collecte  is  voor  de  plaatselijke  kerk  en  de  diaconie.  De  tweede  collecte  is  voor  het Nederlands
Bijbelgenootschap. Het NBG brengt de Bijbel dichtbij. Van de Bijbel in Gewone Taal tot een nieuwe bijbel vertaling
voor Burkina Faso. En van debijbel.nl tot het Bijbelfestival voor gezinnen. Samen met leden en donateurs maken we
het  mogelijk  dat  mensen in binnen-  en buitenland de Bijbel  ontdekken,  ervaren en doorgeven.  Voor volgende
generaties, in andere talen en in nieuwe vormen.
- De bloemen van de dienst gaan deze morgen met een groet van de gemeente naar Mevr.C.D.Klok – van Streepen
Van Liebigweg 57  ;  1097RL  Amsterdam.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 (volgende week zondag) - 23 juli - 6 augustus.
   


