Beste gemeenteleden en alle betrokkenen bij De Bron,
De start is gemaakt. Als kerkenraad en predikanten kijken we dankbaar terug op de
bevestiging en intrede van vorige week zondag. Persoonlijk werd ik geraakt door alle warmte
en vriendelijkheid na afloop van de dienst. Veel lieve woorden die ervoor zorgen dat we ons
heel welkom voelen in jullie midden.
Dank!
In de afgelopen periode kregen we week in week uit dit weekbericht toegestuurd door Hans
Teerds. Met verve nam hij de rol van predikant en 'spin in het web' waar. Daarom is een
woord van dank zeker op z'n plaats. Hans, enorm bedankt voor de manier waarop je de
gemeente door de vacante periode hebt heen geloodst! En we hopen dat je jouw talenten nog
lang op deze plek in God koninkrijk kunt inzetten.
Ook een woord van dank voor de mensen die ervoor zorgden dat we de pastorie in een prima
staat konden betrekken. Het is altijd riskant om namen te noemen, maar toch wil ik Ben en
Ans van Raalte speciaal bedanken voor al hun hulp en inzet!
Ook rondom de dienst van vorige week is veel werk verzet, om het allemaal in goede orde te
laten verlopen, in overeenstemming met alle voorschriften en richtlijnen. Voor de kerkenraad,
voor de kosters was het allemaal 'een tandje bijzetten'. Bedankt! En niet in de laatste plaats
een woord van dank aan de muziekgroep! Een kerk zonder muziek is als een huis zonder
ramen. Muziek maakt het licht, en liederen zorgen ervoor dat je ver kunt kijken.
Zingen in de kerk
Dat brengt me bij de dienst van a.s. zondag. Ik ga dan voor het eerst voor in een gewone
eredienst in De Bron. Ik zie ernaar uit! In de afgelopen periode werd er praktisch niet
gezongen in de dienst. Ik weet niet hoe u dat ervaart, maar persoonlijk vind ik dat een groot
gemis. Zoals gezegd: de kerk kan niet zonder liederen en muziek. Daarom zou ik heel graag
vanaf zondag met een klein groepje zangers de erediensten weer willen opluisteren. Ik snap
dat het even wennen is om maar met z'n vieren of vijven in de kerk te zingen, maar u zult zien
dat het het waard is. Want de andere kant is dat we misschien nog wel maanden met deze nare
omstandigheden te maken hebben. Daarom de volgende oproep: zou u in het vervolg bij uw
aanmelding voor de dienst willen aangeven of u die zondag wilt zingen? Mochten er te veel
aanmeldingen zijn (wat natuurlijk fantastisch zou zijn!), dan bepalen we van tevoren even wie
er wel en niet zullen zingen. Als u dan vervolgens de betreffende zondagmorgen iets eerder in
de dienst kunt zijn, dan kunnen de liederen (mocht dat nodig zijn) even een keer
doorgezongen worden met de organist. Ook voor zondag a.s. zijn er nog zangers nodig! Meld
je even aan bij mij: molenaargt@gmail.com.Voor de duidelijkheid: we zingen niet door de
microfoon zoals de muziekgroep dat doet, het gaat in principe gewoon om een stukje
gemeentezang door enkelen van ons. Het zou natuurlijk mooi zijn als we elkaar hierin kunnen
afwisselen, zodat niet elke zondag zingen dezelfde mensen. En wat de veiligheid betreft: het
zingen door een groepje gemeenteleden is helemaal in overeenstemming met het protocol dat
de landelijke kerk heeft opgesteld voor de erediensten. Natuurlijk nemen we de onderlinge
afstand in acht.
Thema a.s. zondag

Het thema voor de dienst van zondag is: 'Ik kan alles aan!', n.a.v. Filippenzen 4, waar Paulus
schrijft over hoe hij omgaat met de wisselende omstandigheden in het leven, voorspoed en
tegenspoed. De spannende vraag is natuurlijk hoe wij daarmee omgaan.
Kennismaking en pastoraat
Als gemeente en predikanten zullen we elkaar nog moeten leren kennen. We zijn nog aan het
nadenken hoe we dat precies in het vat zullen gieten. Wellicht via een aantal
kennismakingsbijeenkomsten. Daarover volgt meer informatie. Via de zondagse erediensten
leren we elkaar natuurlijk ook beter kennen, dus ik hoop u/jou daar ook met regelmaat te
treffen. En er is het pastoraat. Ik zal de komende tijd aan de slag gaan om mensen thuis op te
zoeken, de ouderen, maar als het kan ook de jongeren en de gezinnen. Dat gaat natuurlijk niet
zo snel. Dus als u/jij nou met iets zit en behoefte hebt aan een gesprek, ga dan niet zitten
wachten maar neem gerust contact met mij op. Schroom niet!
Overleden
Op 6 september jl. overleed Arendina Wilhelmina Baard-Bosch in de leeftijd van 92 jaar. Dini
was de weduwe van Adriaan Hendrik (Ad) Baard en woonde aan de Von Liebigweg, nr.6. De
afscheidsdienst is op zaterdag 12 september om 11:00 uur vanuit onze kerk De Bron.
Aansluitend zal omstreeks 12:30 uur de bijzetting plaatshebben in het familiegraf op De
Nieuwe Ooster. Ds. Dirk-Jan Thijs is gevraagd om voor te gaan in de rouwdienst. Hij heeft
aangegeven het deze keer nog te willen doen, omdat er nog geen mogelijkheid was om de
nieuwe predikant erbij te betrekken. Maar in het vervolg zal er in geval van overlijden contact
moeten worden opgenomen met de eigen predikant(en).
Zondag zullen we mw. Baard-Bosch gedenken in de dienst.
Volgende week zondag 20 september - doop van Christa de Jong
In het Brinkhuis in Betondorp doen veel vrijwilligers mee om de activiteiten draaiende te
houden. Een van hen is Christa de Jong, een lieve levendige vrouw die op vrijdagmiddag
samen met haar zus Ellen het buurthuis openhoudt en mensen ontvangt met koffie en thee.
Ook organiseert zij de maandelijkse muziekmiddag, waarbij mensen muziek ten gehore
brengen bij een drankje en een hapje. Christa wil graag gedoopt worden en lid worden van de
gemeente de BRON. Omdat ik op haar pad kwam durfde ze het aan om onze kerk te
benaderen met haar verlangen om bij Gods gemeente te horen en Zijn Weg te gaan. Ze heeft
veel meegemaakt, en veel doorstaan in haar leven. Maar altijd heeft ze het gevoel gehad dat
God haar droeg en bij haar was. Ze wil zich graag aan Hem toevertrouwen door de Heilige
Doop. Op 20 september is het zover! We gaan er een mooi feest van maken. Komt allen! Wat
een heerlijke gebeurtenis!
Ds. Margrietha Reinders.
Aanvulling
In het weekbericht van a.s. zondag vergat ik u nog te melden dat u zich natuurlijk aan kunt
melden voor de dienst via kerkdebron@live.nl. En wilt u in deze dienst iets delen, voor uzelf
of iemand laten bidden, neem dan contact op met de dominee: molenaargt@gmail.com of
06-13831450. De dienst wordt uiteraard ook uitgezonden

via de website www.kerkdienstgemist.nl en via onze eigen
website: http://www.kerkdebron.org/bronline.html
Het goede doel - collecteschalen bij de uitgang
Het goede doel van deze week is een project van Kerk in Actie: Ghana - een sterke kerk op
een kwetsbare plek. In de liturgie vindt u een toelichting bij dit project. U kunt uw gift
overmaken op rekening NL78 INGB 0000 4612 09 van de Protestantse Kerk Amsterdam
Watergraafsmeer onder vermelding van 'Kerk in Actie Ghana'.
Als u naar de kerk komt, kunt u uw bijdrage (of uw offergaven, zoals we dat in de kerk ook
wel noemen) ook direct geven. Daarvoor staan twee schalen bij de uitgang. Eén is bestemd
voor het goede doel. De ander is voor de eigen gemeente (en dat is natuurlijk ook een goed
doel!).
Brood en Viskring
Deze stond gepland voor zaterdag 12 september, maar in verband met de afscheidsdienst
van mw. Baard in De Bron kan het niet doorgaan.
Tenslotte volgt hieronder het Corona-Protocol. Het is belangrijk dat u de richtlijnen volgt,
met name de richtlijn dat mocht u klachten hebben, u niet naar de kerk kunt komen.

Een goed weekend gewenst!
Namens de kerkenraad,
Gerbrand Molenaar

Corona Protocol
Volgens de richtlijnen van de overheid zijn er in de kerkzaal van De Bron ongeveer 65
plaatsen beschikbaar. Daarom werken we met een aanmeldsysteem. Als u naar de dienst wilt
komen, stuurt u dan een mail aan kerkdebron@live.nl. Mocht het aantal van 65 overschreden
worden, dan maken we een wachtlijst aan. Hoort u niets, dan kunt u naar de dienst komen. Als
er teveel aanmeldingen zijn, krijgt u van ons bericht. We beseffen dat er ook mensen zijn die
geen computer hebben. We vragen hierbij naar elkaar om te zien. Kent u iemand die geen
computer heeft, neem contact op, meld elkaar aan, neem elkaar mee.

De voorschriften van de overheid om de risico's op besmetting te voorkomen zorgen voor
enkele beperkingen in de dienst en bij het gebruik van het gebouw:

Bij klachten (ook milde klachten) komt u niet naar de kerk. We geven elkaar geen hand.
Niezen en hoesten in de elleboog.
Er wordt niet gecollecteerd.
Er kan in de dienst niet gezongen worden (er is natuurlijk wel muziek)
Na de dienst wordt er geen koffie gedronken met elkaar.
De zij-ingang van de kerk is afgesloten. Alleen de ingang aan de voorzijde (via het plein
aan de Middenweg) wordt gebruikt. Van de drie deuren die we daar hebben is de rechter
deur de ingang, de linker deur is de uitgang. Op de grond zijn looplijnen aangebracht. Volgt u
alstublieft deze lijnen en pijlen, dan wijst de routing zich vanzelf. We gebruiken zoveel
mogelijk de zijbeuken om de kerk in en uit te gaan. Het middenpad wordt zo weinig mogelijk
gebruikt.
Jassen en tassen moeten meegenomen worden naar de zitplaats.
In de kerk geldt dat we 1,5 meter afstand van elkaar houden. Dat betekent dat sommige rijen
stoelen niet gebruikt kunnen worden, en dat tussen bezoekers twee stoelen vrij gehouden
moeten worden (gezinnen en echtparen uitgezonderd).
Bij de ingang staat een desinfectie zuil, om uw handen mee te desinfecteren. Maak daar
gebruik van.
De toiletgroep bij de ingang van de kerk is open, maar we maken er zo weinig mogelijk
gebruik van. De toiletten bij de zij-ingang van de kerk zijn afgesloten. Daarvan kan geen
gebruik gemaakt worden.
Het kinderwerk starten we ook langzaam weer op. De ouders regelen dit onderling. Meld
kinderen ook aan, dan weten ze wat er geregeld moet worden.
Ook de auto-dienst wordt weer opgestart. Dit is op aanvraag. Degenen die tot nu toe werden
opgehaald, worden daarover gebeld.
Na de dienst maken we alle gebruikte stoelen weer schoon. U kunt er uiteraard van uitgaan
dat de stoelen schoon zijn bij binnenkomst.

