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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  welkom Ds.J.(Jantine)  Veenhof,  die  al  eerder  in  De  Bron  is  voorgegaan.  Aart  Noordzij  is
ouderling van dienst. Tae Young Kim is pianist/organist. Jacobine en Paola leiden de Ark en de Guppies. Ditty Peeters
is de koster.  
- De eerste collecte is voor de plaatselijke kerk en de diaconie. De tweede collecte is voor  – De Sociale Kruidenier –
Diaconie Amsterdam: Bij De Sociale Kruidenier kunnen mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank Amsterdam
hun boodschappen doen. Ze krijgen hiervoor een maandelijks tegoed en betalen een deel zelf. De winkel heeft een
assortiment van houdbare producten en non-food. Daarnaast is De Sociale Kruidenier een ontmoetingsplaats voor
een kop koffie, om even op adem te komen en voor activiteiten die mensen in armoede een kans biedt om hun
bestaan weer op orde te krijgen. 
De Sociale Kruidenier is een initiatief van de Protestantse Diaconie om Amsterdammers die leven in armoede te
steunen  bij  het  dragen  van  verantwoordelijkheid.  De  belangrijkste  pijlers  zijn:  waardigheid  /  keuzevrijheid  /
zelfredzaamheid / wederkerigheid. 
- De bloemen van de dienst gaan deze morgen naar Mw. J.E.Spaargaren,Kepplerstraat 59-I
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Berichten van overlijden 
Op 9 juli ging van ons heen Hendrika Henriëtta (Hennie) Baas - Krop in de leeftijd van 82 jaar. Hennie behoorde tot
onze regelmatige kerkgangers en haar heengaan is onverwachts, op de dag dat zij haar verjaardag zou vieren. Vorig
jaar was ze één van de deelnemers aan de cursus Rouwverwerking.  We hadden niet  gedacht  dat het  ook een
voorbereiding op haar eigen heengaan zou zijn. Moge zij rusten in de vrede van God. 
Het afscheid is 16 juli (morgen) om 13.15u in de aula van de Nieuwe Ooster.  
Verder  overleed gisteren heel  plotseling  de  heer  van  der  Pol,  bewoner  van De Open Hof.  Hij  was lid  van het
gespreksgroepje DOH en ook trouw bezoeker van de kerkdiensten aldaar. Zo ook afgelopen donderdag, toen nog
stilgestaan werd bij zijn 80 ste verjaardag en hij de bloemen van de dienst ontving. We dragen hem op aan God de
Vader, op wie hij zijn vertrouwen stelde. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Danken en voorbede
- voor vakantietijd, voor het afsluiten van een schooljaar.  
- voor de familie en vrienden van Hennie Baas en de heer van der Pol. 
- voor verder herstel van Jeanette Spaargaren en voor Mw.Elsendoorn, beiden na ZH verblijf weer thuis. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.
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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: 23 juli - 6 augustus.
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