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Welkom in wijkgemeente De Bron. Fijn dat u/jij met ons deze dienst wil meevieren. Mocht u behoefte
hebben aan een ontmoeting met iemand van de kerk, neem dan na de dienst contact op met de predikant
of met een van de ambtsdragers. Ook kunt u uw naam, adres en telefoonnummer of e-mail in het gastenboek schrijven. U vindt dit boek bij de ingang van de kerk. Wij maken dan vervolgens een afspraak.
Live uitzending 10.00 uur (www.debronamersfoort.nl => kerktv)
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Bloemen
Lied 634
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. Witteveen.
Bij de dienst.
Het is Pasen, de Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja. We lezen vanmorgen het Paasevangelie uit Lucas
24: 1 - 12 en ik wil in het bijzonder stilstaan bij de woorden van die twee mannen in witte kleren:
'waarom zoeken jullie de levende bij de doden?' Pasen als een zoekopdracht.
Zondag 24 april
Op zondag 24 april zal Anja Kramer in de dienst iets vertellen over de laatste stand van zaken van het
scholenproject in Mali. Na de dienst bij de koffie is er gelegenheid om met Anja door te praten over het
project.
Paasontbijt
Het wordt erg gezellig, a.s. zondagmorgen bij het Paasontbijt, maar als u zich nog niet heeft opgegeven
kan dat tot en met vandaag, bij Mw. Aartje van 't Land.  033 475 0121
Feestelijk en indachtige kerkdienst
Wat een geweldig feestelijke en tevens indachtige kerkdienst zondagmorgen. Dit lees je eigenlijk nooit in
de nieuwsbrief maar soms dringt het bij mij op dat te doen. Lieko Witteveen.
za 23-04 Inzamelingactie kleding tussen 10.00-12.00 uur
Ook dit voorjaar is er weer de kledinginzamelactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood. Dankzij
uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen wij in Oeganda kinderen, na Covid-19, weer terug naar school
laten gaan. U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken inleveren bij de PGA-wijkgemeente De Bron,
Vogelplein 1. Hartelijk dank namens de diaconie De Bron.
vr 10-06 t/m zo 12-06 Jonakamp : het aftellen is begonnen !
Zoals al eerder bekend gemaakt is, is er in het weekend van 10 t/m 12 juni weer Jonakamp. HET kamp
voor kids in de basisschoolleeftijd van Hoeksteen, Emmauskerk, Fonteinkerk en de Bron, Locatie is zoals
de laatste jaren gebruikelijk Het Boshuis in Driebergen. Een leuk team van leiding staat klaar en is al volop bezig met de voorbereidingen! Binnenkort volgt er mee info over de wijze van inschrijven. Zien wij jou
ook in Driebergen? Hartelijke groet namens het team, Martine en Edwin
Bewoners gezocht voor woning Sint-Joriskerk
Welk (jong) stel heeft belangstelling voor de voormalige kosterswoning van de Sint-Joriskerk? De royale
woning is op een prachtige locatie in de binnenstad – Zevenhuizen 3 – en komt vanaf juni vrij. De woning
staat in verbinding met de kerk. Bij het vaststellen van de huur wordt rekening gehouden met geleverde
tegenprestaties. Het gaat om ongeveer 7 uur schoonmaakwerk en 3 uur hand- en spandiensten zoals
openen en sluiten voor leveranciers en gebruikers van de kerk. Deze werkzaamheden kunnen zowel
overdag als ’s avonds op wisselende tijden plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag. Zondag is vrij.
Voor meer informatie en reacties: George Onderdelinden van de Beheercommissie Sint-Joriskerk, email:
george.onderdelinden@gmail.com
De Open Kerk
De Bron is weer elke zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur open voor een kopje koffie/thee en een
praatje. Het is gewoon gezellig om zomaar even binnen te lopen en elkaar te ontmoeten. U kunt als u wilt
een kaarsje aansteken en een voorbede opgeven voor in de dienst van zondagmorgen. Weet u van harte
welkom. Uw gastvrouwen zijn Annie, Gery, Hendrikje, Hennie, Janette en Zieny.

Agenda:
21 - 04 kerkenraadsvergadering De Bron, aanvang 19.45 uur
Collecten 17 april
U kunt uw gaven voor de collectedoelen in de kerk geven, contant geld of collectebonnen. Bij de uitgang van de kerkzaal aan de linkerzijde (bij het raam) staat een rek
waarin drie collectezakken hangen. Er staat bij elke collectezak voor welke collecte het
is, eerste, tweede en jeugdwerk.
Of overmaken naar rekeningnummer NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Amersfoort (onder vermelding van het collectedoel en de wijk waar u
ingeschreven staat) waarop u geld kunt overmaken voor de collectedoeleinden. Alvast hartelijk dank voor
uw bijdrage.
1: Plaatselijke stille armoede
2: Onderhoud wijkkerk De Bron
Plaatselijk stille armoede: Er is meer en meer sprake van "Stille armoede". Nogal wat mensen schamen
zich ervoor hulp te vragen. Maar wijkdiakenen zijn gespitst op het opvangen van signalen. Zo komen zij
schrijnende situaties op het spoor. Allereerst gaat de diaken dan na of mensen bekend zijn met allerlei
regelingen van de overheid. Zo nodig wordt geholpen bij het aanvragen daarvan. Biedt dit geen of onvoldoende perspectief dan beoordeelt de diaconie of een gift of renteloze lening verstrekt kan worden. Dat is
dan "Stille hulp ". Ook het werk van de SchuldHulpMaatje valt voor een deel onder "Stille armoede".
ds R.G. van der Zwan,  475 5158 ma/di/vrijdag mail: reinvanderzwan@debronamersfoort.nl
ds B. Borger,  479 9080 dins-en donderdag mail: berendborger@debronamersfoort.nl
of predikant@debronamersfoort.nl
Kopij voor de Nieuwsbrief vrijdag vóór 12 uur naar nieuwsbrief@debronamersfoort.nl Nieuwsbrieven zijn
ook te lezen op www.debronamersfoort.nl. Wilt u de Nieuwsbrief digitaal op vrijdag ontvangen meldt u
zich dan aan op het adres van de redactie. Banknummers wijkkas NL05 INGB 000 5040 729, tnv De Bron
en diaconie NL52 RABO 038 2259 726 t.n.v. Diaconie wijkgemeente De Bron. Informatie huur gebouw:
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