
Beste gemeenteleden en alle betrokkenen bij De Bron,   

                               

Zondag 17 oktober   

Samen tafelen kan enorm gezellig en verbindend zijn. Niet voor niets zijn er daarom 
ook in de Bron momenten waarop we samen eten. Maar als Jezus als gast aanschuift, 
pas dan maar op. Dan kunnen er pittige woorden vallen, zo blijkt uit de lezing van 
deze zondag. Wat zou Jezus óns te zeggen hebben, als hij onze tafelgast was? 
Daarmee is deze thematiek ook mooi van toepassing op volgende week zondag 24 
oktober als we met elkaar de Maaltijd van de Heer vieren.   

Deze zondag 17 oktober is ds. Christien Dekker onze voorganger. Zij is 
predikant/geestelijk verzorger in het Flevohuis, en als gemeentelid en 
pastoriebewoner nauw verbonden met De Bron.    
 

Collecten: Bij de uitgang staan twee collecteschalen  

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

2e collecte: Kerk in Actie - Wereldvoedseldag - boeren in Kameroen  

In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien en 
oogsten, alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens 
onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun van 
Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee de oogt 
meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betrekt zowel 
christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een vreedzame 
samenleving. Rekening nr. NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie 
onder vermelding van Werelddiaconaat oktober.   

  

Marathon van Amsterdam  

Deze zondag wordt de marathon van Amsterdam gelopen. Dat zorgt voor de nodige 
verkeershinder rondom onze kerk. De Hugo de Vrieslaan is met de auto niet 
toegankelijk. Dus als u met de auto komt, moet u iets verder weg parkeren.   

  

 



Huwelijk Maaike Jansen en David Soff  

Op zaterdag 16 oktober D.V. trouwen David en Maaike. Dat vindt plaats bij ons in De 
Bron. Om 11.30 uur is de sluiting van het burgerlijk huwelijk en aansluitend vindt de 
kerkelijke inzegening plaats. Een bijzondere gebeurtenis, in de eerste plaats voor dit 
bruidspaar en hun familie en vrienden. Maar ook voor ons als gemeente. U/jij bent 
dan ook van harte uitgenodigd om bij deze trouwviering aanwezig te zijn. We wensen 
David en Maaike een hele mooie dag toe, en voor de toekomst: een gezegend 
huwelijk, met Gods liefde als bron van jullie liefde, zijn trouw als basis van jullie 
trouw.    

  

Cursus christelijk geloof voor eeuwige beginners  

Op dinsdag 19 oktober starten we met de cursus christelijk geloof voor eeuwige 
beginners. Iedereen die geïnteresseerd is in het christelijk geloof, altijd al meer heeft 
willen weten, of gewoon eens nieuwsgierig is naar de Bijbel, is van harte welkom! 
Samen gaan we als ‘eeuwige beginners’ in gesprek, als mensen die samen 
onderzoeken wat het geloof ons vandaag te zeggen heeft. Ben je geïnteresseerd, of 
ken je iemand voor wie dat wat zou kunnen zijn? Neem contact op of meld je aan bij 
René Visser, hnrvisser@gmail.com.   

  

Ontvang een hartelijke groet,  

Namens de kerkenraad,  

  

Gerbrand Molenaar  

 


