NIEUWSBRIEF nr. 6
13 februari 2022

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)
voorganger ds Rein van der Zwan
ouderling
Annelies van Beek
knd
Tamar Slofstra
diaken
Roland Fennema
beamer
Hans Garritsen
lector
Jacqueline Boon
camera
Jordy de Koning
organist
Ed Vliem
koster
Fred van den Broek

Liederen
Lied 215
Psalm 119: 1,14,28
Lied 313: 1,3,4

volgende week ds Berend Borger
Bloemen
De bloemen gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar mevrouw van Kalsbeek.
Vanavond: Nachtlicht
Een rustplek in een onrustige stad op de vrijdagavond. Met mogelijkheid om een kaarsje aan te steken, te
zitten en te luisteren naar muziek. 11 februari, 20.00-23.00 uur, Hof 1 (de St. Joriskerk)
Gratis voor iedereen. Meer info: stadsdomineeamersfoort@gmail.com / www.stadsdominee.nl/nachtlicht
Voor wie steek jij een kaarsje aan? En wie neem je mee? En omdat het bijna Valentijnsdag is kun je ook
een zegen vragen over je relatie.
Oecumenische Vesperdiensten in De Hoeksteen beginnen weer.
Met ingang van zondag 13 februari 2022 hervatten wij de serie vesperdiensten met als thema 'De Groene
Bijbel'. Om te beginnen wordt op zondag 13 februari een vesperviering met als thema 'Berg' opgenomen
die dan kort daarna via internet kan worden meebeleefd. Als bijlage bij deze nieuwsbrief is de liturgie
toegevoegd met teksten, liederen en verbeelding. Voorganger is ds. Jan Wolswinkel.
U kunt de vesperdienst thuis meemaken op verschillende manieren:
via Vimeo, ons YouTube kanaal of alleen audio via kerkdienstgemist
Op 13 maart 2022 is nu het voornemen om weer om 17:00 uur de vesperdienst met als thema 'Duif' live
te vieren. Deze vesperdienst is in december 2021 al met ds. Marieke den Braber voorbereid. Op 10 april
om 17:00 uur vieren we het thema 'Wijnstok' en op 15 mei is het groene thema 'Wind'. In deze twee
vesperdiensten is ds Rein van der Zwan voorganger, zijn er ook weer verbeeldende bijdragen bij het
thema, zingen en musiceren we met de cantorij en zijn we bidden we bij het ontsteken van een lichtje.
Van harte uitgenodigd om weer mee te vieren!
Job van den Berg/Minke Bruning

Inzamelingsactie voor Mikondo!!
Rond kerst konden we in De Bron weer kaarsen kopen waarbij de opbrengst naar
Mikando is gegaan.
De verkopen ging zo goed, dat Loes van der Ham nu helemaal door haar voorraad
kaarsrestanten is.
Wij willen vanuit de diaconie haar helpen om haar voorraad weer op pijl te krijgen.
Heeft u nog ergens in een kast, la, kelder, tuinhuisje kaarsrestanten liggen, dan
kunt u die inleveren in De Bron.
We hebben in de hal een kist neergezet waarin u de kaarsrestanten kunt doen.
Zijn er nu hele kaarsen die u niet mooi vindt vanwege de kleur, een kaars is krom
geworden door de zomerse warmte! Ook deze kaarsen kunt u inleveren.
Mocht u nu zoveel kaarsen hebben dat u denkt “hoe krijg ik die in mijn fietstas” ,
dan mag u mij bellen.
Roland Fennema, 06 22 77 37 33.

Agenda
di 15-02 bijeenkomst liturgiecommissie in De Bron, 19:30 u
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.
Bloemengroet voor Detentiecentrum Zeist
Onze wijkgemeente brengt ongeveer twee keer per jaar een bloemengroet naar het Detentiecentrum
Zeist. In het Detentiecentrum wonen mensen ( ook kinderen ) die illegaal in Nederland verblijven en
uitgezet worden. Het doel van de bloemengroet is de mensen binnen in het centrum te laten weten dat we
hen niet vergeten en de mensen buiten ervan te doordringen dat vluchtelingen zonder strafblad niet in de
gevangenis horen.
Gert van Bokhorst regelde de bloemen namens onze wijkgemeente. Wij vragen wie van u wil dit
overnemen. Zou u dit willen doen of wilt u informatie mail naar diaconie@debronamersfoort.nl of bel 0617105487.
Diaconie De Bron
Collecte 13 februari
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 of 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 : Kosten Predikantsplaatsen
Plaatselijke stille armoede.
Ons economisch systeem maakt slachtoffers. Er is meer en meer sprake van "Stille armoede" . Stil
noemen we de armoede die zich afspeelt achter de voordeuren van mensen , die er op het eerste gezicht
helemaal niet arm uitzien. Nogal wat mensen schamen zich ervoor hulp te vragen. Maar wijkdiakenen zijn
gespits op het opvangen van signalen. Zo komen zij schrijnende situaties op het spoor. Allereerst gaat de
diaken dan na of de mensen bekend zijn met allerlei regelingen van de overheid. Zo nodig wordt geholpen
bij het aanvragen daarvan. Biedt dit geen of onvoldoende perpectief dan beoordeelt de diaconie of een gift
of renteloze lening verstrekt kan worden. Dat is dan "Stille hulp". Ook het werk van de
SchuldHulpMaatjes valt voor een deel onder "Stille Armoede".

ds R.G. van der Zwan, tel:475 5158 ma/di/vrijdag mail: reinvanderzwan@debronamersfoort.nl
ds B. Borger, tel: 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: koster@debronamersfoort.nl

