Beste gemeenteleden en alle betrokkenen bij De Bron,

Zondag 21 november: Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Deze zondag gedenken we onze geliefden die we korter of langer terug aan de dood
hebben verloren. We noemen de namen van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar
zijn overleden. Er zal voor hen een kaarsje worden aangestoken en een witte bloem
worden neergezet. Het is een zondag waarop we bepaald worden bij het einde van
alle dingen. Waar loopt het op uit met ons leven en met deze wereld? Dat klinkt
zwaar, maar in de kerk klinkt ook het verhaal van hoop en troost. Samen zoeken we
naar het licht.

Nieuwe coronamaatregelen
In verband met de huidige coronasituatie gelden bij het kerkbezoek de volgende
maatregelen:





Bij binnenkomst ontsmet iedereen zijn/haar handen bij de zuil.
Bij binnenkomst en lopen in de kerk draagt iedereen een mondkapje. Op de
zitplaats mag het mondkapje af.
We houden anderhalve meter afstand van elkaar.
Bij klachten die horen bij het coronavirus blijf je thuis totdat een negatieve
testuitslag bekend is.

Met klem vragen we u en jou allemaal om deze regels in acht te nemen en je
verantwoordelijkheid te nemen. Het is soms lastig om afstand te houden bij de koffie,
maar dat is wel een cruciale basisregel waar we iedereen vragen om zich aan te
houden.

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: Give & Get voorraadkast
Wij vragen uw bijdrage voor ons Give & Get project zodat wij wat duurdere artikelen
zoals waspoeders, cosmetische artikelen kunnen kopen voor de mensen die het
moeilijk hebben in onze omgeving om de eindjes aan elkaar te knopen.
Bankrekeningnummer NL10 INGB 0004 6220 84 tnv Diac Prot. Gem.
Watergraafsmeer

Dinsdag 23 november: Bijbelkring en gebedskring




Om 10.30 uur is de Bijbelkring over de Psalmen. Deze morgen lezen we een
bekende en voor velen ook geliefde Psalm: 23. De Heer is mijn herder. Wat
maakt deze psalm zo geliefd? En zouden we er toch nog nieuwe en
verrassende dingen in kunnen horen? Welkom in de keuken van De Bron. Voor
meer info: molenaargt@gmail.com / 06-13831450
Om 19.30 uur is de kerk geopend voor een moment van stilte, bezinning en
gebed. We komen samen rond de paaskaars om te bidden voor elkaar of voor
iemand uit jouw kring die het zwaar heeft. Het is goed om te bidden voor de
buurt waar we in wonen, voor ons land en voor de wereld. Van harte welkom!
Aanbellen bij de zijdeur, Hugo de Vrieslaan 2.

Donderdag 25 november: Bijbelkring Openbaring
A.s. donderdag gaat de gesprekskring over het Bijbelboek Openbaring verder met de
tweede bijeenkomst. Ook al ben je de eerste keer niet geweest, je kunt prima
aanschuiven. Voor meer info of aanmelding kunt u terecht bij Aart Noordzij
ganoordzij@msn.com. Donderdagavond zijn we welkom bij Paul van Oosten thuis,
Archimedesweg 73-I. Aanvang 20:00 uur.
Een hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Gerbrand Molenaar

