
Beste gemeenteleden en alle betrokkenen bij De Bron,    
  
Zondag 2 oktober in De Bron – themadienst ‘Liturgie’ + nagesprek   
Waarom ga jij zondag naar de kerk toe? Wat verwacht je daar mee te maken? Waar 
hoop je op? Of verwacht je eerlijk gezegd niet zo veel? Is het meer routine of 
plichtsgevoel? Het kan van alles zijn. Deze zondag gaan we dieper in op de vraag wat 
een kerkdienst is, en wat je daarvan mag verwachten. De liturgie wil ons dichter bij 
God brengen, maar hoe werkt dat dan? En (hoe) ervaar jij dat? Niet alleen in de preek 
staan we hierbij stil, na afloop gaan we in groepjes met elkaar in gesprek over hoe we 
onze kerkdiensten ervaren. Een mooie gelegenheid om elkaar te inspireren en ook 
wat meer te leren kennen. Ben jij erbij?   
  
Collecte tijdens de dienst  
1e collecte: De Kerk - het werk in en rondom De Bron   
Bankrekeningnr NL10 INGB 0004 6220 84  tnv Diac. Prot.Gem. Watergraafsmeer  
2e collecte: PKN – Israëlzondag – Kerk en Israël onopgeefbaar verbonden  
Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie werken samen 
vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, 
de oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen) en de 
diaconale roeping. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken 
voor de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het jodendom 
stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten worden hierop toegerust  
  
Kerkenraadsdag   
Zaterdag 1 oktober trekt de kerkenraad van De Bron zich terug voor een uitgebreid 
moment van bezinning en inspiratie. Om geïnspireerd te raken laten we ons door 
Antoinette van Gurp meenemen op de weg van christelijke meditatie. Zij is hierin een 
ervaren gids. Vervolgens bezinnen we ons op de toekomst van onze 
kerkgemeenschap en op de rol die ons kerkgebouw daarbij speelt. Als er niks gebeurt 
loopt de weg op financieel gebied dood. Er worden dus keuzes gevraagd. Daarvoor is 
wijsheid en visie nodig, en we bidden dat we die door Gods Geest ontvangen. En ik 
zou u/jou ook willen vragen om te bidden voor onze kerkenraad en voor de 
toekomst van onze gemeente!  
  
Alpha cursus start op 4 oktober 
U heeft vast het prachtige spandoek al boven de kerk zien hangen met de hartelijke 
uitnodiging ‘schuif aan’! Een uitnodiging voor iedereen om op 4 oktober aan te 
schuiven voor een heerlijke maaltijd en samen door te praten over het christelijk 
geloof op de Alpha cursus. Maar 90% van de deelnemers van de Alpha cursus komt 
daar via een persoonlijke uitnodiging. Daarom wil ik u vragen: denk eens na of er 
iemand is met wie u/jij weleens over geloof praat, die geïnteresseerd is of gewoon 
nieuwsgierig. Misschien zou je diegene uit kunnen nodigen om eens te komen kijken 
op 4 oktober? En heb je hulp nodig bij het uitnodigen? Kijk dan eens 
op https://bidden.alphanederland.org 



 
Oogstfeest op zaterdag 8 oktober 
Zaterdag 8 oktober vieren we een oogstfeest met de deelnemers van 
de moestuinbakken en de mensen van het wormenhotel! Maar u bent 
ook uitgenodigd! We starten om 10u van bij de kerk en bij mooi weer gaan we 
naar buiten! Zouden jullie het aan mij kunnen laten weten of je van plan bent 
te komen? Wijzelf regelen lekkere broodjes en er worden zelfs 
pannenkoeken gebakken! Het zou leuk zijn als je iets kleins mee kunt nemen om te 
delen, maar dat hoeft niet! 
Wat: oogstfeest De Bron 
Wanneer: 8 oktober 10-12u 
Waar: in de kerk, bij mooi weer buiten 
Aanmelden bij buurtdominee@kerkdebron.org  
  
Inzameling voor de Give en Get.  
Zondagochtend 9 oktober houden we voorafgaand aan de dienst in de kerk een 
inzameling voor de Give en Get! Er komen nu wekelijks zo'n 10 tot 15 mensen bij de 
Give en Get, die allemaal een paar producten per keer meenemen. U begrijpt dat de 
kast daardoor af en toe snel leeg raakt. Om de kast weer te vullen willen we elke 
tweede zondag van de maand een inzameling houden! Mocht u naar de dienst 
komen, dan kunt u houdbare producten als pasta, soep of verzorgingsmiddelen in 
een paar klaarstaande kratten zetten. Neemt u ook iets mee voor de Give en Get?  
  
Ontvang een hartelijke groet,  
Namens de kerkenraad  
 


