
Weekbericht zondag 29 mei

Brood en viskring verplaatst naar 4 juni 
Op zaterdag 4 juni gaan we weer aan de slag om samen het plein van de kerk weer een 
stukje mooier te maken! Er komen tafels te staan zodat we in de zomer het plein voor 
iedereen open kunnen stellen. Er is weer genoeg te doen, dus je bent van harte welkom! We
starten om 9.15 met een moment van inspiratie en een ontbijt en vervolgens gaan we tot 
uiterlijk 12u aan de slag. Kom langs en doe mee! 

Ministry cursus 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

Doop Luit Bon op zondag 12 juni
Een aantal maanden geleden is Luit Bon bij de kerk betrokken geraakt. Hij is tot geloof 
gekomen, ging op zoek naar een kerk en kwam uit bij de Bron. Op eerste Paasdag heeft hij 
zich voorgesteld en verteld hoe God zijn leven veranderd heeft. Nu heeft hij het verlangen 
om gedoopt te worden, als duidelijk teken van het nieuwe leven dat is begonnen met Jezus 
Christus. Dit zal plaatsvinden op zondagmorgen 12 juni in de dienst waarin René Visser voor 
zal gaan. Voor wie Luit nog niet gezien heeft, een foto vind je in de bijlage. 




