
Beste gemeenteleden en alle betrokkenen bij De Bron,   

                               

Zondag 12 september   

Deze zondag hebben we een bijzondere dienst. Het is de startzondag van een nieuw 
seizoen (de eerste van twee) en er worden vijf nieuwe mensen toegevoegd aan de 
kerkenraad. Zij worden officieel bevestigd in het ambt van ouderling of diaken. Paola 
en Vincent worden diaken, Edith, Popko en Wim worden ouderling. Bij hun 
bevestiging hoort een moment van neerknielen. Een nederig gebaar waarmee zij 
aangeven dat zij zich in dienst van God willen stellen. Ze ontvangen daarbij ook de 
zegen, als teken dat zij mogen rekenen op de kracht van de Heilige Geest. Hij zal hen 
ter zijde staan. Voor ons als gemeente is dit een feestelijke dienst. De Muziekgroep 
ondersteunt dit met mooie muziek. Kortom: Mis het niet!  

  

Collecten: Bij de uitgang staan twee collecteschalen  

1e collecte: voor het werk in en rondom De Bron  

2e collecte: Flame Foundation - Kenia - Laat kwetsbare kinderen waardevol zijn  

Kwetsbare kinderen: kinderen die geen gebruik kunnen maken van het basisrecht op 
onderwijs en gezondheidszorg omdat ze bijvoorbeeld wees zijn of gehandicapt en 
onder de armoedegrens leven. In Kenia worden deze kinderen vaak verwaarloosd. De 
Flame Foundation vindt deze kinderen waardevol en wil hen helpen zichzelf te 
ontwikkelen. Dit willen we doen door onderwijs en gezondheidszorg ook voor hen 
bereikbaar te maken. Zo kunnen zij een hoopvolle toekomst tegemoet zien waarin ze 
voor zichzelf kunnen zorgen en een steentje bijdragen aan de maatschappij. U kunt 
uw gift storten op NL53 ABNA 0619 4362 71 tnv Flame Foundation   

  

Liedboeken  

Door corona zijn we destijds gestopt met het gebruik van de liedboeken in de kerk 
en werd steeds de hele liturgie op papier afgedrukt. Inmiddels is het wel weer 
verantwoord om de liedboeken weer ter hand te nemen en kunnen we dus veel 
papier besparen. Denkt u er dus aan om bij binnenkomst een liedboek te pakken.  

  

 



Brood en Viskring  

Zaterdag 11 september is er weer Brood en Viskring. Dat betekent een mooie combi 
van bid-en-werk. Om 9.00 uur beginnen we met een stukje bezinning en gesprek, en 
vervolgens is het tijd voor een klus. En klussen zijn er genoeg rondom ons 
kerkgebouw. Om alles weer goed toonbaar te maken, kunnen we heel wat handen 
gebruiken! Meld je aan bij Mirjam: wildenbeestm@hotmail.com of via de app.  

   

Give&Get   

Sinds oktober vorig jaar is de Give&Get-kast in de kerk van start gegaan. Het bevindt 
zich achter het glas. Op woensdagochtend en -avond is het open voor mensen die 
willen geven en mensen die nodig hebben. Ook kun je er terecht voor een kop koffie, 
thee en een luisterend oor. Het is mooi om terug te horen dat mensen zich thuis 
voelen en een atmosfeer van liefde en aandacht ervaren.   

Het is prachtig wat er in dit jaar allemaal gebeurd is: er zijn vriendschappen ontstaan, 
sommigen hebben de weg naar de zondagochtenddiensten gevonden, er wordt 
gekookt en samen gegeten, er wordt gebeden en kaarsen aangestoken. Een prachtig 
voorbeeld van hoe je met iets kleins veel kunt doen. Dat is toch ook elke keer weer 
het wonder wat God doet: vermenigvuldigen! En het mooie is dat als je uitdeelt je er 
niet armer van wordt.  

Dank voor allen die af en toe bijdragen aan de kast. Het is zo grappig om te zien dat 
de Bronners met een pak pasta of een fles wasmiddel onder de arm naar de kerk 
gaan. Ik hoop dat u/jij er af en toe nog even aan denkt en bijv. met de hamsterdagen 
in de supermarkt iets extras voor deze kast meebrengt. Dat zou geweldig zijn want 
helaas is het nog steeds erg nodig voor sommigen om dat beetje extra te hebben in 
de week. Vooral producten als wasmiddelen, schoonmaakmiddelen en shampoos zijn 
welkom.  Heel veel dank namens het team van de Give&Get, Harda  

  

Gebedsteam  

Voor de Corona-periode stonden na de dienst altijd mensen van het gebedsteam 
klaar om te bidden voor degene die daar behoefte aan had. Dat kon helaas de 
afgelopen twee jaar niet maar nu is het gelukkig weer mogelijk. Het team gaat weer 
van start en zal, na de dienst, getweeën vóor in de kerk te vinden zijn. Het team heeft 
een luisterend oor, zal vertrouwelijk omgaan met het gedeelde en brengt het samen 
met u/jou in gebed. Je mag komen bidden voor alles, niks is gek of overdreven. Het is 
misschien wel een drempel als je het voor het eerst doet maar het is de moeite waard 



om daar overheen te stappen. Dat kunnen velen van de Bron beamen. Het gebed 
vermag veel en in dat geloof willen we samen graag optrekken, verbinden en 
ondersteunen.   

In het team zitten Henk den Hoedt, Edith Woldring, Rene en Christine Visser en Paul 
en Harda van Oosten.   

  

Ontvang een hartelijke groet,  

Namens de kerkenraad,  

  

Gerbrand Molenaar  

  

 


