Beste gemeenteleden en alle betrokkenen bij De Bron,
Zondag 15 mei
Op zondag 1 mei jl. lazen we een Oudtestamentisch Paasverhaal uit 1 Samuel 5, over de Ark van
de Heer die verloren ging, maar ook weer terugkeerde. Over deze Ark, die symbool staat voor de
heilige aanwezigheid van God, lezen we zondag verder, nu uit 2 Samuel 6. Vele jaren later wordt
de Ark door koning David naar Jeruzalem gehaald. Maar ook nu blijkt dat dit niet zonder risico is.
Een oud verhaal dat veel vragen oproept, maar tegelijkertijd ook hele wezenlijk vragen stelt aan
ons en aan onze tijd.
Collecten op zondag 15 mei:
1e collecte: De Kerk - het werk in en rondom De Bron
Bankrekeningnr NL10 INGB 0004 6220 84 tnv Diac. Prot.Gem. Watergraafsmeer
2e collecte: Kerk in Actie - binnenlands diaconaat - Op adem komen in De Glind
Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uit huis geplaatste kinderen en jongeren.
Zij kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind
zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind, dat ook wel het ‘Jeugddorp’
wordt genoemd, geloven ze sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120
kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het
verder gewone dorp.
Brood en viskring zaterdag 14 mei
Op zaterdag 14 mei worden er vanaf 09.00 heerlijke pannenkoeken gebakken op het plein van de
kerk. Schuif gezellig aan voor een pannenkoek en een inspirerend moment! Vanaf 09.45 gaan we
aan de slag. We werken aan het plein voor de kerk en maken de crecheruimte helemaal klaar
voor multifunctioneel gebruik! Je bent van harte welkom om mee te helpen! Geef je op bij René
Visser: buurtdominee@kerkdebron.org
Nieuwe datum! Ministry cursus de Bron naar woensdag 15 juni
In maart hebben we de eerste keer een ministry cursus gehouden in de Bron. We begonnen met
een kort moment van aanbidding om samen gericht te zijn op God. Vervolgens heeft René Visser
een korte instructie gegeven over vragen als: Wat betekent het dat de Heilige Geest in je woont?
Hoe luister je naar Gods stem en hoe bid je voor iemand anders? Vervolgens zijn we er praktisch
mee aan de slag gegaan. Door naar Gods stem te luisteren en voor elkaar te bidden. Dat is best
even spannend, en toch kwamen er mooie getuigenissen uit, want God spreekt altijd! Op eerste
Paasdag stond er een ministry team klaar om voor mensen te bidden.
Vanuit meerdere mensen heb ik gehoord dat er behoefte zou zijn aan een vervolg, en dat gaat
plaatsvinden op woensdagavond 15 juni om 20.00u. Iedereen is uitgenodigd, ook als je er de
eerste keer niet bij was, of geen intentie hebt om deel uit te maken van het ministry team. Er zal
weer een stukje onderwijs zijn en oefening om met elkaar in gebed te gaan. Het is wel handig als
je je even opgeeft. Dat kan via buurtdominee@kerkdebron.org

Tot slot: In de bijlage vindt u nog de uitgeschreven preek van afgelopen zondag!
Ontvang een hartelijke groet,
Namens de kerkenraad,
Gerbrand Molenaar

