
Beste gemeenteleden en alle betrokkenen bij De Bron,   

                               

Zondag 28 november: 1e zondag van advent  

Deze zondag begint er een nieuw kerkelijk jaar. We starten met een periode van 
voorbereiding, omdat we God verwachten. Hij komt in deze wereld. Adventstijd 
noemen we dit. We volgen dit jaar het project van de kinderkerk: ‘Tel je mee?’ De 
Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God en dus meetelt. Het kerstverhaal 
maakt dat op een bijzondere manier duidelijk. Zondag lezen we over de volkstelling. 
In de grote mondiale ontwikkelingen valt ineens het licht op twee kleine en 
onbeduidende mensen. Uitgerekend met hen heeft God een plan.   

  

Advent thuis beleven  

De periode van advent is niet alleen iets van een kerkdienst op zondag. Het gaat juist 
over ons alledaagse bestaan: Hoe leef ik? Waarvoor leef ik? Hoe kijk ik naar de 
toekomst? Er zijn diverse manieren om zelf met deze vragen bezig te zijn. Op 
https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerst/ vind je allerlei ideeën waaronder een 
adventskalender om dagelijks uit te lezen, en een interessante podcast over het boek 
Openbaring. Voor de gezinnen in onze kerk is er een mooie adventsposter met luikjes 
en een bijbehorend boekje verkrijgbaar, om met de kinderen advent thuis te beleven. 
Zij krijgen dit zondag mee!  

  

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.   
 



   

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: Kerk in Actie - Moldavië - kerken geven kinderen een toekomst.  

In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het 
buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om 
uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ 
vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen 
ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt 
gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen. Bankrekeningnummer: 
NL89 ABNA 0457 457 457 tnv Kerk in Actie o.v.v. collecte advent. 

 
 

Een hartelijke groet, namens de kerkenraad,   

  

Gerbrand Molenaar    

 


