Beste gemeenteleden en alle betrokkenen bij De Bron,
Zondag 20 november in De Bron
Deze zondag is de laatste van het kerkelijk jaar, volgende week begint met de
Adventstijd een nieuwe cyclus. Zoals gebruikelijk noemen we op de laatste zondag de
namen van mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Door nabestaanden
wordt een kaarsje aangestoken en een bloem geplaatst. Een mooi ritueel om onze
doden te gedenken, want zij horen nog volop bij ons. Dat geldt ook voor hen die ons
al veel langer terug zijn ontvallen. Ieder dat wil, krijgt de gelegenheid om voorin een
waxinelichtje aan te steken. Het is ook een moment waarop verdriet een plaats krijgt.
En hoe belangrijk is dat! Dat er ruimte is voor ons verdriet en dat het licht van God
daarover valt. We zien uit naar een troostvolle en gezegende zondag!
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: Give & Get voorraadkast
Wij vragen uw bijdrage voor ons Give & Get project zodat wij wat duurdere artikelen
zoals waspoeders, cosmetische artikelen kunnen kopen voor de mensen die het
moeilijk hebben in onze omgeving om de eindjes aan elkaar te knopen.
Bankrekeningnummer NL10 INGB 0004 6220 84 tnv Diac Prot. Gem.
Watergraafsmeer
Hulp energiekosten november en december voor elkaar en de kerk
De problemen rondom de hoge energiekosten zijn ons allemaal bekend. De één
heeft hier minder last van dan de ander. In de maanden november en december
ontvangen we allemaal van de overheid onze energieteruggave. Dit is niet voor
iedereen voldoende om de rekening te kunnen betalen. De Diaconie van Kerk De
Bron wil samen met u kijken of we kunnen helpen. Hoe doen we dat?
Heeft u de energie teruggave van de overheid niet nodig of kunt u een deel van de
energie teruggave missen én wilt u een ander helpen? Dan kunt u dit laten weten aan
één van de diakenen.
Heeft u moeite met het betalen van de energierekening en heeft u hulp nodig? Laat
dit dan ook weten aan één van de diakenen.
Op deze manier kan de degene die de teruggave kan missen, een ander die dit heel
hard nodig heeft praktisch financieel helpen. De diaconie zal hierin bemiddelen
zonder hierbij namen bekend te maken. Zo willen we als kerk elkaar helpen en
ondersteunen! Contact met de diakenen kan via Paola: pcastronuovo@yahoo.com,
Vincent: vincentlageweg@gmail.com of buurtdominee René Visser:
buurtdominee@kerkdebron.org
Ook als kerk hebben we te maken met stijgende energiekosten. Wilt u uw
energiebijdrage overmaken voor de stookkosten in het kerkgebouw dan kan dat

natuurlijk ook! U kunt deze overmaken via NL78 INGB 0000 4612 09 ten name van
de Protestantse Gemeente Watergraafsmeer ovv. Energierekening. Voor vragen
daarover kunt u ook contact opnemen met een van bovenstaande diakenen.
Dag In Dag Uit kalender 2023
De Diaconie deelt al jaren de Dag In Dag Uit kalender gratis uit. Steeds minder
mensen maken gebruik van deze kalender. Daarom de vraag mij door te geven als u
het op prijs stelt een exemplaar te ontvangen. Wij zullen ze voor u bestellen. E-mail:
ans.deschan@live.nl

Meeleven
Afgelopen week is mw. Greet Vis, Van ’t Hofflaan 33c, ten val gekomen en heeft
daarbij haar schouder gebroken. Na enkele dagen in het ziekenhuis verblijft zij nu in
Meerstate, Kamer 603 Unit C. Adres: Mozartlaan 91, 1962 AB Heemskerk. We wensen
haar van harte sterkte toe, en de hulp van God!
Ontvang een hartelijke groet,
Namens de kerkenraad

