Beste gemeenteleden en betrokkenen bij de Bron,
Zondag 10 januari 2021, Hoe gaan we met elkaar om - De vrucht van
de Geest
Zondag ga ik u een vraag stellen: Hoe gaan met elkaar om in de Bron?
Natuurlijk zijn daar goede dingen op te antwoorden, we zijn een open en
warme gemeente waar mensen welkom zijn. Tegelijk moeten we ook
toegeven (of belijden) dat het niet altijd perfect gaat, ook wij schieten nog
op allerlei vlakken tekort. Als predikanten leek het Gerbrand en mij goed
om met deze vraag aan de slag te gaan. We doen dat aan de hand van de
vrucht van de Geest uit Galaten 5: liefde, vreugde en vrede, geduld,
vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Geweldig als die vrucht in ons leven en in de kerk nog meer gaat groeien en
bloeien, daar plukt iedereen de vruchten van! Deze zondag begin ik met
een inleiding op dit thema, wat is er nodig zodat deze vruchten kunnen
gaan groeien? Na de zondag van de eenheid (17 januari) zullen we een
aantal zondagen op de verschillende vruchten dieper ingaan.
Online en de uitzondering op de regel
We hopen dat je de dienst online meeviert! Op die manier zijn we –
onzichtbaar – toch echt samen kerk. Als u/jij de dienst niet online kunt
meebeleven, of je weet van iemand anders die dat niet kan, neem dan
alstublieft contact op met iemand van de kerkenraad. Want in dat geval is er
wel de mogelijkheid om in de kerk aanwezig te zijn.
Zangers gevraagd
Voor de komende diensten zijn er zangers nodig! Dat is een hele mooie
reden om toch op zondag naar de kerk te kunnen komen. Wilt u zich
aanmelden bij mij? hnrvisser@gmail.com of via 0653489239
Zondag 17 januari
Alvast een vooruitblik op volgende week zondag 17 januari: dan vieren we
de Week van Gebed voor de eenheid. Net als voorgaande jaren is dit een
oecumenische dienst, in samenwerking met de Martelaren van Gorcum. In
verband met de coronamaatregelen hebben we gekozen voor twee vierplekken:
zowel in De Bron als in de Hofkerk. En op beide plaatsen gaat een 'gemengd' duo
voor. In de Hofkerk zijn dat Janneke de Bruin en René Visser, in de Bron Ari van
Buuren en Gerbrand Molenaar. Beide diensten volgen dezelfde liturgie, die dit jaar
is voorbereid door zusters uit de oecumenische gemeenschap van Grandchamp

(Zwitserland). Het thema voor de Gebedsweek 2021 is #blijfinmijnliefde. Als u
vast eens wilt kijken wat deze Gebedsweek allemaal inhoudt, ga dan
naar www.weekvangebed.nl
Wat is Christelijk Geloof eigenlijk?
Het grootste deel van onze stads- en buurtgenoten weten het antwoord op deze
vraag niet (meer). Tegelijkertijd lopen mensen rond met levensvragen,
opgeroepen door de tijd waarin we leven of door de leegte en onzekerheid die ze
ervaren. Wat maakt mij nu gelukkig? Waar vind ik houvast, troost, perspectief?
Velen hebben wel een vermoeden dat er méér is in het leven, een groter geheel,
een diepere betekenis. Dat leidt soms tot een lange zoektocht naar antwoorden.
Als predikanten van De Bron zouden wij het enorm leuk vinden om mensen op die
zoektocht te begeleiden, met hen mee te lopen en samen in gesprek te zijn.
Daarbij putten wij uit de bron van het geloof in God, zoals dat in de kerk al 20
eeuwen lang gebeurt. Christelijk Geloof is een oude traditie die nog altijd
springlevend is. Juist door haar ouderdom bergt ze grote rijkdom in zich. Soms is
het echter nodig dat er eerst wat afgestoft wordt. Al zoekend en pratend kom je
zo tot nieuwe inspiratie.
Is dit nu waar jij naar verlangt? Meld je dan aan bij René Visser of Gerbrand
Molenaar. De intentie is om in februari (als dat mogelijk is ivm Corona) een
gespreksgroep te starten in Kerk De Bron. Hiervoor willen we gebruik maken van
teksten uit het Markusevangelie, maar uiteraard is er ook ruimte voor andere
thema's of vragen die de deelnemers aandragen. We denken aan een reeks van ca.
6 bijeenkomsten, die uitgebreid kan worden als dat gewenst is. Data en tijdstip
doen we in overleg. De doelgroep is: mensen die nog niet (goed) bekend zijn met
het geloof of verlangen naar een herontdekking van hun geloof. Ben jij zo iemand,
of ken jij zo iemand in je omgeving, meld je dan voor 1 februari via de
onderstaande contactgegevens.
René Visser: tel. 06-53489239 / hnrvisser@gmail.com
Gerbrand Molenaar: 06-13831450 / molenaargt@gmail.com
Brood en Viskring zaterdag 9 januari
Morgen gaan we met een groepje mensen de kerstversiering in de kerk weer
opruimen. Met het oog op de coronamaatregelen werken we met meerdere
kleine teams en drinken we koffie in shifts, maar het is altijd even gezellig. Heb je
morgen een uurtje over, dan kunnen we je hulp goed gebruiken. We starten om
10.00u, opgeven bij René Visser, 0653489239 hnrvisser@gmail.com

