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Welkom in De Bron! Bent u gast of vaste bezoeker we vinden het fijn dat u er bent in deze bijzondere 1
kerkdienst die we weer met grotere aantallen in dit gebouw mogen beleven.
Om deze dienst verantwoord en volgens de huidige richtlijnen te laten verlopen, verzoeken we u de volgende
afspraken te respecteren:
Houd minimaal 1,5 meter afstand naar elkaar
Geef geen handen
Niezen/ hoesten in de elleboog
Gebruik de toiletten alleen als dit echt noodzakelijk is. (Alleen de toiletten voorin de kerk zijn open)
Betreed en verlaat de kerk via de aangegeven pijlen
Houd 2 stoelen vrij tussen u en uw medekerkganger. Personen uit een zelfde huishouden kunnen wel
naast elkaar zitten
Gemeentezang is helaas nog niet veilig gebleken. Dit doen we dus niet. U kunt de tekst van de liederen
meelezen van de liturgie, terwijl de muzikant speelt.
Na de dienst zal er geen koffie geschonken worden
Zondag 6 september zal de intrededienst plaatsvinden van Ds. Rene Visser en Ds. Gerbrand Molenaar. We
hopen tegen die tijd weer meer bezoekers te kunnen ontvangen en houden u daarover op de hoogte.
René Visser is 1 juli gestart met zijn werkzaamheden. Hieronder een toelichting van zijn hand:
Beste allen, ik ben deze week begonnen als aanstaand pionierend predikant voor de Watergraafsmeer.
‘Aanstaand’, want echt predikant ben ik natuurlijk pas na de bevestiging in september. Maar ik begin in de
maanden juli en augustus al met onderzoek in de wijk en het schrijven van een plan. Zondag stelde ik de vraag
“waar moeten we beginnen?”, en op die vraag hoop ik in juli en augustus antwoorden te vinden. Zoals we
zondag zagen is het eerste puzzelstukje het gebed. En ik hoop dat u/jij meebidt voor mooie ontmoetingen,
goede inzichten en de juiste plannen voor de Bron. Maar ik ga ook aan de slag, er staan al ontmoetingen
gepland met buurtgenoten, gemeenteleden en missionair predikanten met veel ervaring in de stad. Op die
manier wil ik de Watergraafsmeer leren kennen, horen wat er allemaal al gebeurt in de Bron en leren van
goede ervaringen van anderen. Met die kennis op zak schrijf ik een plan met visie op de Bron in de wijk en
concrete activiteiten (bestaand en nieuw) waarmee we in september aan de slag kunnen. Heeft u goede
suggesties voor contacten, ideeën voor activiteiten of wilt u ervaringen delen met het missionair werk, dan
houd ik me aanbevolen! Ik zal regelmatig in de Bron aan het werk zijn, maar ben ook te bereiken via
0653489239 en hnrvisser@gmail.com Met hartelijke groet en hopelijk tot ziens! René Visser
Collecte van vandaag: Kerk in Actie - vakantiepret voor kinderen in armoede
Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de negen kinderen in Nederland
groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie
diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Ook brengen we diakenen
met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren. Verder ondersteunen we diaconieën via de Actie
Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange
zomervakantie door kunnen komen. Collecteert u mee? U kunt uw gift storten op NL89 ABNA 0457 457
457 t.n.v Kerk in Actie.

We wensen u en jullie een gezegende zondag en een goede week.
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