Beste gemeenteleden en betrokkenen bij De Bron,
Zondag 18 juli
Kon u het al voor zich zien, toen we ons twee weken geleden verbeelden wat de Bron in de buurt zou
kunnen doen? Er kwamen al mooie beelden voorbij! Een feest met ballonnen, mensen die uit hun
huizen kwamen. Misschien hebt u nog wel iets toe te voegen? Maar hoe maken we alle mooie
beelden praktisch? In het vervolg van de Efezebrief geeft Paulus een duidelijk antwoord: met
elkaar! En dat is ook het thema van deze dienst, want met elkaar wordt dat beeld zomaar
werkelijkheid...
Weer naar de kerk & koffie
Zoals u inmiddels wel bekend is, mogen we weer naar de kerk en meezingen. We nodigen u en jou
dan ook van harte uit om van de gelegenheid gebruik te maken. Na de dienst is er koffiedrinken op
het plein, mits het weer het toelaat. We hebben nog wel behoefte aan nieuwe vrijwilligers die mee
willen gaan draaien in het koffierooster. Hoe meer vrijwilligers hoe minder vaak u dienst hoeft te
doen. Onderling ruilen is altijd mogelijk.
Graag zou ik een mail van u ontvangen als u mee wil doen in het rooster.
Mijn naam is Ans; mijn e-mail adres is ans.deschan@live.nl
U kunt mij ook bellen 020 7717711
Gebedskring 20 juli, 19.30 in de Bron
De bekende opwekkingsprediker John Wesley schreef eens: God doet niets, behalve in antwoord op
gebed. Hoewel hij het wel heel stellig stelt, zit er toch veel waarheid in dit citaat. Want achter veel
opbloei in kerken en mensenlevens gaat vaak veel gebed schuil. Alle reden dus om mee te bidden op
dinsdagavond 20 juli. We zijn samen stil, er wordt iets gedeeld en samen gaan we in gebed voor
elkaar, de wereld en de kerk. Hiervoor kan de zijdeur gebruikt.
Muziek in de Bron vervolg
Er zit muziek in de Bron! Iedere woensdag is er van 12.30 tot 13.15 een prachtige uitvoering op het
orgel te horen en krijgt u een kopje koffie of thee na afloop. Afgelopen woensdag waren er maar
liefst 25 bezoekers en het smaakte iedereen naar meer. U heeft allen de mogelijkheid te komen en
vrijblijvend dit muziekuur mee te maken. Toegang is gratis, na afloop krijgt u een kopje koffie of thee
en kunt u nog even napraten. Aan de uitgang zal een collecteschaal staan waar u geheel vrijblijvend
kunt doneren voor de instandhouding van de muziekinstrumenten in de kerk.
De bespelingen zullen worden verzorgd door organisten van onze kerk en mogelijk ook
gastorganisten. Er is een programma dat wordt samengesteld door de uitvoerenden en dit muzikaal
uurtje zal ook worden gestreamed via YouTube en worden opgenomen zodat u ook live thuis (of op
uw vakantieadres!) kunt meekijken of terugkijken. Ik hoop echter dat u juist naar de kerk komt om
te luisteren, want die ervaring blijft toch het mooist. Graag ontmoet ik u op 14 juli a.s. Dan mag ik de
reeks openen. U hoort dan o.a. werken van J.S. Bach, J. Rheinberger, J. Zwart, G. Young en F.
Mendelssohn.
Er is nog ruimte in de agenda voor muzikaal talent om mee te doen, dus bent u iemand of kent u
iemand die een van onze instrumenten zou kunnen bespelen of bespeelt u een eigen instrument en
wilt u mee doen in deze reeks op woensdag, alleen of in samenspel, dan kan dat. Stuur een bericht
naar beheerder@kerkdebron.org en we zoeken naar mogelijkheden!
Collecte
1e collecte voor de kerk: Voor het ondersteunen van al het werk in en rond de kerk, kunt u uw gift
overmaken op NL78INGB0000461209 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer

2e collecte voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Het NBG brengt al meer dan 200 jaar de
Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in
de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze
weg verlicht. Het Nederlands Bijbelgenootschap ondersteunt daarvoor vertaalprojecten van kerken
in het buitenland, maar maakt ook de Bijbel in Nederland breder bekend. Kerk de Bron maakt
bijvoorbeeld van de materialen van het Nederlands Bijbelgenootschap gebruik voor Bijbel Basics,
rond advent en Pasen. Materialen die gratis ter beschikking worden gesteld. Een gift is dan ook van
harte aanbevolen. NL74 SNSB 0266 3808 08 tnv Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem

