
Beste gemeenteleden en betrokkenen bij kerk de Bron,   
   
Zondag 13 juni – Viering Heilig Avondmaal  
Afgelopen zondag ging het in de dienst over de gemeente als lichaam van Christus. 
Als dat ergens zichtbaar wordt, dan is dat rondom de tafel van de Heer. In het 
Avondmaal vieren we de eenheid met Christus en de verbondenheid met elkaar. Door 
corona is het voor sommigen misschien al lang geleden dat je hieraan deelgenomen 
hebt. Wellicht is dit dan weer een mooie gelegenheid, aangezien er nu weer 60 
mensen in de dienst aanwezig mogen zijn. En velen van u zullen inmiddels 
gevaccineerd zijn. Desalniettemin houden we ons in de kerk aan de richtlijnen van 1,5 
meter afstand en mondkapjes. Ook graag van tevoren aanmelden via 
kerkdebron@live.nl.   
Vanaf komende zondag wil ik een aantal keer stilstaan bij het leven van de bijbelse 
figuur Jakob. We beginnen bij zijn overweldigende ervaring in Bethel. Hij zit zwaar in 
de problemen, door eigen schuld, en dan opent zich plotseling de hemel. Dat is ook 
het thema: ‘Een open hemel’. En de vraag is hoe wij dat vandaag ervaren. Is de hemel 
voor jou geopend of zit die voor je gevoel op slot? Voor de kinderen en tieners is er 
een eigen programma.  
  
Koffiedrinken – Oproep voor bediening!  
Als kerkenraad hebben we ervoor gekozen om a.s. zondag na afloop van de dienst 
weer een keer koffie/thee met elkaar te drinken. Vanwege het mooie weer kan dat 
heel goed buiten op het kerkplein. Het is fijn om elkaar na de viering van het 
Avondmaal nog even te ontmoeten. En hopelijk kunnen we deze waardevolle traditie 
na de zomervakantie weer helemaal op gaan pakken. Dat betekent wel dat er dan 
weer een beroep gedaan zal worden op vrijwilligers die dit organiseren.   
Behalve voor de koffiebediening na zondagse diensten zijn er ook vrijwilligers nodig 
die bij rouwdiensten in De Bron (en evt. andere gelegenheden) bij kunnen springen in 
de bediening. Daarom doe ik hier, mede namens onze beheerder Chris van der Veer, 
de oproep: Bent u/jij beschikbaar om op zondag en/of bij doordeweekse 
gelegenheden een handje te helpen, meld je dan even bij mij (Gerbrand) of bij Chris 
van der Veer (06 2505 5481 / beheerder@kerkdebron.org). Als ergens het 
spreekwoord opgaat, is het wel hier: Vele handen maken licht werk. Dank u wel!   
  
Collecten a.s. zondag  
1e collecte: voor het werk in en rondom De Bron  
2e collecte: Stichting Exodus – ex-gedetineerden  
Exodus houdt zich bezig met de opvang en resocialisatie van ex-gedetineerden en 
gedetineerden in de laatste fase van hun detentie. Hierbij gaat het om mensen die 
graag de criminaliteit achter zich willen laten, maar dat niet geheel op eigen kracht 
kunnen. Dit gebeurt door middel van een integraal begeleidingsprogramma waarin 
veel nadruk wordt gelegd op het bieden van structuur en duidelijkheid. 
Bankrekening: NL68 INGB 0004 324 414 t.n.v. Exodus  



  

Overleden  
Op 7 juni jl. overleed onverwacht Neeltje Maria Post-de Leeuw in de leeftijd van 96 
jaar. Mw. Nel Post woonde nog zelfstandig aan de voltastraat nr. 6. Haar leven 
kenmerkte zich door trouw en betrokkenheid bij de kerk. Lange tijd was ze ouderling 
in onze gemeente, en ze organiseerde veel, o.a. de buitenweken voor senioren. Ze 
was een vrouw die haar geloof praktisch handen en voeten gaf. De laatste periode 
van haar leven kon ze niet meer naar de kerk komen, maar elke dienst luisterde ze 
mee via de (enige nog functionerende) kerkradio. Haar leven kende ook veel verdriet. 
Twee keer verloor ze haar echtgenoot, en haar jongste kind, Adriaan, kreeg een 
ernstige spierziekte en overleed op jonge leeftijd. Maar zoals ze zelf zei, putte ze in al 
dat verdriet haar kracht uit het geloof in God.  
Woensdag 16 juni is er om 11:30 uur een dienst van Woord en Gebed in De Bron, 
waarin we afscheid zullen nemen van mw. Post. We bidden voor de familie en in het 
bijzonder voor haar dochters Corrie, Ina en Adri met hun gezinnen.   
  
Brood en viskring Zaterdag 19 juni  
De brood en viskring vindt deze maand niet op de tweede maar op de derde 
zaterdag plaats, namelijk op 19 juni! Zoals u misschien al wel had gezien is het 
kerkplein al opgeknapt en werkt de fontein weer! En dat is te danken aan het harde 
werk op de zaterdagmorgen van de Brood & Viskring (met credits voor onze 
beheerder Chris van der Veer voor de fontein). Op zaterdag 19 juni gaan we verder! 
We starten om 09.00u met koffie en een inspirerende Bijbelstudie. Vervolgens gaan 
we om 10.00u aan de slag, want er is nog genoeg te doen: onkruid wieden, 
bloembakken vullen, het stuk achter de heg ’tuinklaar’ maken en zwerfvuil ruimen. 
Geef je op via René Visser: hnrvisser@gmail.com // 0653489239  
  
Een hartelijke groet namens de kerkenraad,   
Gerbrand Molenaar   
 


