Beste gemeemteleden en alle betrokkenen bij De Bron,
Zondag 19 juni in De Bron
Na Pinksteren is het de vraag hoe het verder gaat met dat verhaal van Jezus. Nu hij niet meer
op aarde is, gaat het dan nog wel door, die beweging die hij veroorzaakt heeft? Heeft Jezus
echt iets veranderd in deze wereld, en in ons leven? Het antwoord op die vragen zoeken we
in het hoofdstuk dat volgt op het Pinksterverhaal: Handelingen 3. Een bemoedigend verhaal,
waarin Jezus’ woorden na echoën: Sta op en wandel!
Collecten
1e collecte: De Kerk - het werk in en rondom De Bron
Bankrekeningnr NL10 INGB 0004 6220 84 tnv Diac. Prot.Gem. Watergraafsmeer
2e collecte: Betondorp Bloeit
Betondorp Bloeit bestaat uit een groeiend, hecht team van enthousiaste gelovige
buurtbewoners met veel sociale inzet en liefde voor mensen. Wij willen graag iets betekenen
voor de samenleving, actief zijn in de buurt en samenwerken met anderen.
Overlijden
Woensdag 7 juni jl. overleed mw. Jantina Arendina (Tine) Zwiers-Poolman in de leeftijd van
89 jaar. In het verleden woonde zij met haar man hier in de buurt en was er een
vriendschappelijke band met De Bron. Na het overlijden van haar man is Mw. Zwiers
verhuisd naar verpleeghuis De Bocht in de Spaarndammerbuurt. De ter aarde bestelling
heeft dinsdag 14 juni plaatsvinden op begraafplaats St. Barbara. In verband met de
overkomst van één van de kinderen uit Amerika vindt op zaterdag 2 juli een
herdenkingsdienst plaats met een kerkelijke bijdrage vanuit De Bron. We wensen de families
en alle betrokkenen troost en kracht van onze God.

Spiritualiteit en licht
Zaterdagavond 18 juni geven de Meesters en Gezellen in onze kerk het eerste
concert van een reeks concerten onder de naam Spiritualiteit en licht. Het wordt
een avond met prachtige (akapella) koormuziek van een hoog professioneel
niveau. Aanvang 20:15 (de kerk gaat open om 19:45). Voor meer informatie en
voor kaartverkoop: zie de website: www.meestersengezellen.nl of
https://www.tettix.nl/?page_id=959
Dagbesteding in De Bron
Wist u dat er elke woensdag en donderdag van 10.00u tot 16.00u. een programma is voor
dagbesteding in onze kerk?
De activiteiten zijn divers en bestaan uit: gebeden, zang, voordrachten, presentaties door
gastsprekers, waaronder domineés, viering van Kerst, Paaslunch, educatieve bustocht naar
FloryWorld op donderdag 12 mei 2022, reis naar Suriname in mei 2019 samen met senioren
van Stichting Palulu.
Deze dagbesteding wordt georganiseerd door Stichting Datra mi wan aksi wan sani. In de
bijlage bij dit weekbericht vindt u nadere informatie. U bent in ieder geval ook van harte
welkom om aan te schuiven en mee te doen, mits u tot de doelgroep behoort van senioren
en/of mensen met een beperking.

Mevrouw drs. C. M. Komproe, voorzitter van Stichting Datra mi wan aksi wan sani ontvangt
belangstellenden graag namens het bestuur voor een kennismaking gesprek, na aanmelding
via haar mobiele nummer: 06-14688980.
KetiKoti 2022 in de Koningskerk
Op vrijdagochtend 1 juli is er van 10:30 tot 12.30 uur een feestelijke viering in de
Koningskerk die in het teken staat van Ketikoti.
U bent van harte uitgenodigd om deze ochtend met vele anderen te vieren. Meer informatie
vindt u in de officiële uitnodiging in de bijlage bij deze mail.
Ontvang een hartelijke groet,
Namens de kerkenraad,
Gerbrand Molenaar

Stichting Datra mi wan aksi wan sani ( Dokter mag ik wat vragen ) is
opgericht op 28 april 2011.
Het hoofddoel van de stichting is het verminderen van de eenzaamheid
onder senioren en mensen met een beperking. De stichting levert
voornamelijk zorg in de vorm van dagbesteding en valt onder de WMO
2015.
Er is een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beleid en samen met
de vrijwilligers wordt er goede service geleverd aan de cliënten.
De stichting organiseert activiteiten voor de cliënten op twee
verschillende locaties wekelijks op de dinsdag, woensdag en donderdag.
De dagen heten Dag van Gezondheid, Welzijn en Liefde om aan te
geven wat de prioriteiten zijn van onze stichting.
De woensdagen en donderdagen zijn de cliënten welkom in de Bron
aan de Hugo de Vrieslaan nummer 2 van 10.00u tot 16.00u.
De activiteiten zijn divers en bestaan uit : gebeden, zang, voordrachten,
presentaties door gastsprekers, waaronder domineés, viering van Kerst,
Paaslunch, educatieve bustocht naar FloryWorld op donderdag 12 mei
2022, reis naar Suriname in mei 2019 samen met senioren van Stichting
Palulu.
De leden van de Hervormde gemeente zijn welkom om deel te nemen
aan de activiteiten van Stichting Datra mi wan aksi wan sani indien zij
behoren tot de doelgroep van senioren en/of mensen met een beperking.

Mevrouw drs. C. M. Komproe, voorzitter van Stichting Datra mi wan aksi
wan sani ontvangt belangstellenden graag namens het bestuur voor een
kennismaking gesprek, na aanmelding via haar mobiele nummer : 0614688980.
God bless.
Stichting Datra mi wan aksi wan sani
Lombokstraat 11-1
1094 AK Amsterdam
Stichting Datra mi wan aksi wan sani, KvK 52613569
NL67 SNSB 58834 2486 35

Keti Koti 2022
Vrijdagochtend 1 juli 2022
10.30 uur – 12.30 uur
Feestelijke viering en goede gesprekken
Koningskerk, Oswaldstraat 1, Amsterdam-Watergraafsmeer
Het onrecht in het trans-Atlantische slavernijverleden en de
traumatische doorwerking ervan tot op de dag van vandaag verwerken
we samen, zwart en wit.
In deze openbare kerkdienst putten we daartoe hoop en geloof uit de
bijbel en uit Surinaamse, Antilliaanse en Nederlandse liederen.
We vieren, we eten en we praten met elkaar.
Wij nodigen u van harte uit aan deze ochtend deel te nemen.
Uw aanmelding stellen wij op prijs, via slavernijverleden@gmail.com
Wan switi Manspasi!
Initiatiefnemer: Werkgroep Heilzame Verwerking Slavernijverleden
voor wit en zwart.
Organisatoren:
-Evangelische Broedergemeente Amsterdam Stad en Flevoland
-Evangelisch-Lutherse gemeente Amsterdam,
-Protestantse Kerk Amsterdam – Muiderkerk
Informatie: ds Clifton Walker, 06 12889602
https://slavernijerfenis.com

