
Weekbericht zondag 3 juli  

  

Beste gemeenteleden en betrokken bij de Bron,  

  

Gemeente zonder grenzen  

Misschien bent u of jij van plan om deze zomer een grens over te steken. Ergens 

naar het buitenland om heerlijk te genieten van een ander klimaat of een andere 

cultuur. Maar grenzen liggen vaak ook dichter bij huis. Het kan zomaar zijn dat je 

nauwelijks contact hebt met je buren, of liever niet praat met bepaalde groepen 

of personen op straat. Petrus had ook duidelijke grenzen, maar God vraagt om een 

stapje over de grens te zetten. Hij moet op bezoek bij de Romein Cornelius, iets 

wat Joden absoluut niet wilden doen. In Handelingen 10 lezen we hoe hij verrast 

wordt, als hij de Heilige Geest volgt.   

  

POTLUCK BIJ DE BRON ZONDAG 3 JULI 2022 19:00 TOT 22:00   

JE BENT VAN HARTE UITGENODIGD BIJ DE POTLUCK VAN DE JONGE BRONNERS.   

Wat is een Potluck? Het idee is dat iedereen die langskomt zijn een eigen gerecht 

en/ of drinken mee neemt. Hierbij kun je het eten delen met de mensen die 

aanwezig zijn. Dus hoe meer mensen langs komen hoe gevarieerder het eten zal 

zijn. Als je geen eten kan meenemen zal er als alternatief ook een BBQ zijn. Waar 

je voor een bedrag van €10,- aan kan meedoen. Indien je gebruik wil maken van 

deze optie laat het dan voor 1 juli weten.  

Locatie: Hugo de Vrieslaan 2, 1097 ED, buiten op het plein bij de kerk  

Contact: Maaike Jansen 0628899933  

Zie ook de flyer in de bijlage 

  

Vrijwilligersbijeenkomst met hapje en drankje woensdag 6 juli 16.00-18.00  

Er zijn een groot aantal vrijwilligers actief in de Watergraafsmeer. Allerlei mensen 

die op allerlei manieren de wijk een stukje mooier willen maken, dat is iets om 

dankbaar voor te zijn! Om te vieren dat er zoveel vrijwilligers zijn organiseren we 

samen met Dynamo en kringloop ’t Hartje een vrijwilligersborrel op het plein van 

de kerk. Alle vrijwilligers zijn uitgenodigd, ook uit de Bron! Aanmelden kan 

bij buurtdominee@kerkdebron.org. Mocht je tijd hebben om even te helpen, dan 

hoor ik het ook graag. We kunnen nog zeker wat vrijwilligers gebruiken!  

  

Brood en viskring zaterdag 9 juli  

Op zaterdag 9 juli wordt de heg van de Bron gesnoeid. Een klus waar we heel blij 

mee zijn, maar wat ook wat extra handjes vraagt! Er moet geharkt, geveegd en 

opgeruimd worden. Kun je een uurtje missen? Kom dan zaterdagmorgen 9 juli 

naar de Bron. Om 09.15 staat de koffie klaar en we starten dit keer op tijd met de 

klus! Aanmelden bij buurtdominee@kerkdebron.org  

  



Gebedskring  

Gebed verandert alles, en ons in de eerste plaats! En daarom wordt er op 

dinsdagavond weer gebeden: voor de stad, voor de wereld en voor elkaar. U en jij 

bent van harte welkom mee te bidden, om 19.30 in de kerk.   

 

Met vriendelijke groet, ook namens de kerkenraad, 

 

René Visser 
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Wat is een Potluck?
Het idee is dat iedereen die 

langskomt zijn een eigen gerecht 
en/ of drinken mee neemt. Hierbij 

kun je het eten delen met de 
mensen die aanwezig zijn. Dus hoe 

meer mensen langs komen hoe 
gevarieerder het eten zal zijn.

Als je geen maaltijd kan 
meenemen

Als je geen eten kan meenemen 
zal er als alternatief ook een BBQ 
zijn. Waar je voor een bedrag van 
€10,- aan kan meedoen. Indien je 
gebruik wil maken van deze optie 

laat het dan voor 1 juli weten.

Locatie: Hugo de Vrieslaan 2, 
1097 ED Amsterdam

Buiten op het 
voorplein van de kerk 

Contact : Maaike Jansen

Tel: 06-28899933


