
Beste gemeenteleden en betrokkenen bij kerk de Bron,   
   
Zondag 7 maart – 3e zondag van de 40 dagentijd    
Jezus trekt een spoor van liefde door onze wereld. Liefde die tot het uiterste gaat. 
Vorige week zagen we hoe concreet dat werd toen Jezus neerknielde om de vuile 
voeten van zijn vrienden te wassen. Je vraagt je af waar dit spoor van liefde uitkomt. 
Eigenlijk weten we dat al: bij het kruis. Maar vandaag laat Jezus ons verder kijken. 
Deze weg van liefde, zegt hij, brengt ons uiteindelijk bij de Vader, en bij het huis van 
de Vader met zijn vele kamers. We horen nog een prikkelende uitspraak van Jezus: ‘Ik 
ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt bij de Vader, dan door mij.’ Ik 
hoop dat deze dienst weer een moment van bezinning voor je is. En dat het je helpt 
om Jezus’ spoor van liefde te blijven volgen.   
  
Naar de kerk?    
Er is de mogelijkheid om zondag naar de kerk te komen. Er is plaats voor 30 
personen. Om die grens niet te overschrijden is het zaak dat u zich van tevoren 
aanmeldt via kerkdebron@live.nl. Verder vragen we nadrukkelijk om je te houden aan 
de volgende afspraken:  

 Kom alleen als je géén klachten hebt van verkoudheid, niezen, hoesten of 
koorts.   

 Ontsmet bij binnenkomst je handen bij de aanwezige dispenser.  
 Draag een mondkapje als je je door de ruimte beweegt. Op je plaats mag je 

hem afdoen.  
 Eenmaal binnen, blijf dan zoveel mogelijk op je plek en ga niet onnodig 

rondlopen.  

Het klinkt wat ongezellig, maar alleen op deze manier houden we de risico’s beperkt!  
  
Collecte: KERK IN ACTIE - Colombia – Zending  
Steeds meer kerken in de classis Groningen-Drenthe zetten zich samen in voor 
Colombia, een land dat meer dan 60 jaar geteisterd door een sociaal en gewapend 
conflict tussen guerilla's, paramilitairen en het leger. Ondanks een vredesakkoord 
gaat het land nog gebukt onder ongelijkheid en instabiliteit. Samen zijn we de kerk in 
actie. In Groningen, in Drenthe en in Colombia. Doet u mee? Maak dan uw bijdrage 
over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht,o.v.v. 
Groningen-Drenthe voor Colombia.   
   
Wereldgebedsdag, Kernland Vanuatu  
Vrijdag 5 maart 2021 is een bijzondere dag, want dan zal door miljoenen 
christenen in de wereld gebeden worden tijdens de Wereldgebedsdag o.a. voor 
Vanuatu, een eilandengroep in de Stille Zuidzee. De christenvrouwen uit Vanuatu 
hebben voor dit jaar de liturgie gemaakt met als thema: Rotsvast! Het gaat over 



een huis op de rots. Het gaat over het fundament van ons leven. God wankelt niet en 
is de vaste bodem onder ons leven.  
Omdat we dit jaar moeilijk bij elkaar kunnen komen, zal er op vrijdag 5 maart 
een online viering, verzorgd door het Leger des Heils, op internet geplaatst 
worden. Deze is vanaf 9.30 uur beschikbaar op www.wereldgebedsdag.nl  
Ook kunt u de viering zoals te lezen in het boekje online via het YouTubekanaal 
beluisteren via de link: https://www.youtube.com/watch?v=zCktlQZ75Mo.  Maar je 
komt er ook via www.wereldgebedsdag.nl dan aanklikken Vanuatu2021 en daarna 
met de muis de vlag van Vanuatu aanklikken.  
De film duurt 40 minuten.   
Zo kunnen we thuis toch verbonden zijn met anderen die samen de liturgie lezen, 
bidden en zingen. Wij hopen en bidden dat hier zo veel mogelijk mensen naar 
kijken en meebidden.  
In de bijlage bij dit weekbericht vindt u de bijbehorende liturgie en de 
nieuwsbrief!  
  
Samen Geloven!   
Om elkaar als gemeente niet uit het oog te verliezen, organiseren we de komende 
tijd een aantal online momenten om iets van ons geloof (of onze twijfel) met elkaar te 
delen. We kunnen bijvoorbeeld doorpraten over de preek van de afgelopen zondag, 
of juist vooruitblikken op het Bijbelgedeelte van de komende zondag. Zie het als een 
manier om je geloof te voeden en elkaar te bemoedigen. Hiervoor zijn we immers 
aan elkaar gegeven! Wil je hieraan meedoen, stuur dan een mailtje 
naar molenaargt@gmail.com of bel 06-13831450.     
   
Open kerk, Give & Get kast – uitbreiding en gastvrouwen en -heren gezocht   
De woensdagavonden zijn uitgegroeid tot waardevolle momenten in de Bron. 
Wekelijks komen er mensen, de één voor een praatje, de ander voor wat 
boodschappen en een volgende wil gewoon even in de kerk zijn. Soms leidt dat ook 
weer tot mooie vervolggesprekken. Door het grote strijkkralenproject krijgt ook de 
give&get kast meer aandacht en mogelijkheden. Dus mocht u er nog geen 
strijkkralenwerkje in huis hebben, loop dan eens langs de give & get kast en neem 
voor een kleine donatie iets mee. Maar met al deze drukte zijn de woensdagavonden 
eigenlijk te vol. In navolging van de Elthetokerk starten we daarom met een open 
kerk op woensdagmorgen van 10-12u. Dit wordt een plek waar er ruimte is voor 
een praatje, maar waar we ook mensen met concrete hulpvragen willen ondersteunen 
in samenwerking met welzijnsorganisaties in de buurt. Voor deze woensdagmorgen 
zoek ik nog gastvrouwen en gastheren. Heeft u/ heb jij wel één woensdagmorgen per 
maand tijd? Geef je dan op, bij René Visser. Ik heb al een aanmelding van een 
buurtbewoner! Dus dat biedt perspectief!   
   
Een hartelijke groet, namens de kerkenraad,   
Gerbrand Molenaar   
 


