Beste betrokkenen en gemeenteleden bij de Bron,
ZONDAGOCHTEND 7 augustus 2022 “VERBINDING VERBROKEN ?”
Verbinding: Samen de kerkdiensten bijwonen, fysiek in het kerkgebouw, online thuis of waar
dan ook. Hopelijk voelen we dan die verbondenheid en delen we wat ons beweegt, wat ons
beroerd, waarvan we van wakker liggen. Delen we ons geloof in het zingen en bidden, vieren
en dienen.
Maar toch: soms word en werd ik in mijn pastorale werk zomaar geconfronteerd met
iemand die het uitroept: verbinding met God? Ik weet niet meer waar ik het zoeken
moet….die verbinding? Nou die lijkt verbroken! Ik bid de ‘sterren van de hemel’ ……en
niets!
We lezen een gedeelte uit 1 Koningen 19: de profeet Elia lijkt ten einde raad, hij gaat liggen
onder een struik en het hoeft van hem niet meer…..de verbinding met de God van zijn
voorvaderen lijkt verbroken.
De 2e lezing is uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 12: 44-50 waar Jezus
over zichzelf verkondigt dat Hij gezonden is door God zijn hemelse Vader en
zo voor altijd met Hem verbonden is.
Waar, wanneer en met wie zoeken wij verbinding, hoe voelen wij ons verbonden in geloof
en leven?
“Verborgen God
ben ik voor U onbereikbaar geworden?
Ik kan uw stem niet horen
er is zoveel lawaai rondom
het raast in mijn ziel……
Doorbreek mijn vrees en onwil
om de stilte te zoeken
opdat ik uw stem herken
en uw weg met mij versta…..”
Hartelijk welkom en ik hoop dat we met elkaar, waar en hoe dan ook, een bemoedigende
kerkdienst vieren!
Zaterdag 13 augustus geen brood en viskring
Vanwege de vele vakanties is er deze zaterdag geen Brood en Viskring. De zomer is een
mooie tijd om rust te vinden en te genieten van het goede van de overvloed die God geeft!
In september gaan we weer met elkaar aan de slag!
Er zit muziek in de Bron! Woensdag 10 augustus 13.00u
Woensdag 20 juli begon onze reeks met muziek in de Bron! De eerste drie in de reeks zijn
reeds gepasseerd, voor de liefhebbers; de registraties staan op de internetpagina’s van
kerkdienst gemist en YouTube.
Afgelopen woensdag 3 augustus a.s. was de derde in de reeks. Bezoekers hebben kunnen
genieten van samenspel tussen trompet en orgel, het was een prachtige avond met
medewerking Jasper Aubel.
Woensdag a.s., 10 augustus, is er weer een mooi programma samengesteld. Dit keer kunt u
genieten van vleugel en cello. Let op: het programma begint weer om 13.00 uur.

Op het programma muziek van o.a. Vivaldi, Mendelssohn-Bartholdy, Schumann, Schubert,
Debussy en Glazunow met Siem Huysman en Laura Frenkel.

Programmering “Muziek in de Bron”
Woensdag

10 augustus,
13.00u

Siem Huysman, Laura Frenkel

Piano+ cello

Woensdag

17 augustus,
13.00u

Martijn van Ginkel

Piano

Woensdag

24 augustus,
13.00u

Els Goosens, Laura Frenkel

Viool, altviool en piano

Woensdag

24
augustus,
20.00u

Chris van der Veer

Orgel,
verzoekprogramma

Zie de bijlage voor meer informatie
Maandag Open Kerk en Give & Get kast.
In de afgelopen weken hebben we op de Open Kerk een aantal bijzondere ontmoetingen
gehad en daar zijn we dankbaar voor! Er zijn een aantal nieuwe mensen aangehaakt, we
hebben vorige week een uitgebreide maaltijd gehouden en we hebben een aantal keer met
de bezoekers persoonlijk gebeden voor de liefde en kracht van God. Bijzonder om te merken
hoe God op deze plek werkt. Je bent van harte uitgenodigd om langs te komen. Mocht je nog
wat boodschappen kunnen missen? Zet ze gerust in de blauwe krat die bij de uitgang staat.

Collecte
1e collecte voor de kerk: Voor het ondersteunen van al het werk in en rond de
kerk, kunt u uw gift overmaken op rekening NL10 INGB 0004 6220 84 tnv Diac.
Prot.Gem. Watergraafsmeer
2e collecte Stichting Flame Foundation
Vanuit Kerk de Bron is Mirjam van Meekeren betrokken bij de Flame Foundation.
De Flame Foundation helpt kwetsbare kinderen in Kenia. Dit doen we
door onderwijs en gezondheidszorg ook voor deze kinderen bereikbaar te
maken. Dit keer collecteren we in het bijzonder voor ons sponsorkind Tabitha. Zij
is 10 jaar en woont bij haar oma Martha. Nu Tabitha opgenomen is het Flame
programma heeft zij een schooluniform gekregen en gaat zij naar school! Zie voor
meer informatie oook www.flamefoundation.nl. U kunt uw bijdrage overmaken
op NL10INGB 0004 6220 84 t.n.v. Diac Prot. Gem. Watergraafsmeer en
o.v.v. collecte Flame Foundation 7 aug

Met vriendelijke groet ook namens de kerkenraad,
René Visser

