Beste gemeenteleden en betrokkenen bij de Bron,

Zondag 2 mei
Wegens griepverschijnselen kan onze eigen predikant Gerbrand Molenaar helaas
niet voorgaan deze zondag. Ook René Visser en Margrietha Reinders hadden al
elders diensten afgesproken. Maar gelukkig is er op korte termijn toch vervanging
gevonden. Theologiestudent Bart Haverkamp zal de dienst leiden met als thema:
Het bouwplan van God. Want God heeft een bouwplan met deze wereld en een
plan met jouw leven! Hoe kun je dat volgen en daar meer van ontdekken? Kom en
hoor het zondag! Bart kent Amsterdam trouwens goed, hij loopt al enige tijd stage
in buurtkerk Hebron in de Spaarndammerbuurt, waar hij meebouwt aan mooie
projecten voor de buurt.
Zangers gezocht!
Voor deze dienst zijn weer een stuk of vier mensen nodig die de liederen willen
zingen. Als u/jij dat wilt, geef u dan op voor de dienst en kom naar voren als het
tijd is om te zingen
Naar de kerk? Aanmelden!
U kunt zondag naar de dienst 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.

Brood en Viskring zaterdag 8 mei
Op zaterdag 8 mei is er weer Brood & Viskring. De gezellige club voor koffie en een
klus in en rond de kerk! Zoals u misschien weet was er oorspronkelijk een kleine
bijbelstudie met ontbijt voor de start van het klussen. Nu er weer enige
versoepelingen zijn, hebben we besloten om dit weer te doen. Zo raken we samen
geïnspireerd en gevuld om vervolgens praktisch aan de slag te gaan in de kerk en de
tuin. Daarom de volgende praktische informatie
9.00u Bijbelstudie ‘waar ligt je roeping' met koffie en thee op anderhalve meter
in de keuken. Je kan zelf iets te ontbijten meenemen
10.00u verdeling in teams van twee en start met klussen
11.00u einde
Opgeven bij René Visser, hnrvisser@gmail.com
Met hartelijke groet, namens de kerkenraad

