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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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Bijeenkomsten in de Stille week
11-04 Vesper in De Bron om 19.30 uur
12-04 Vesper in De Adventkerk om 19.30 uur (http://adventkerk.nl/vesper)
13-04 Vesper in De Schaapskooi om 19.30 uur (www.deschaapskooi.info)
14-04 Witte donderdag dienst in De Bron om 19.30 uur voorganger ds Rein van der Zwan
15-04 Goede Vrijdag dienst in De Hoeksteen om 19.30 uur voorganger ds. Rein van der Zwan
16-04 Paaswake dienst in De Bron aanvang 21.00 uur voorganger ds Rein van der Zwan en
m.m.v. De Cantorij van De Hoeksteen

Bloemen
De bloemen uit de kerk geven we met onze hartelijke gelukwens mee aan de families Tijhuis en Hiemstra.
Bij de dienst
Vandaag vieren we Palmpasen en worden drie kinderen gedoopt: Jelte Tijhuis en Fien en Bente Hiemstra.
De regenboog kleurt deze dienst, hoor en zie! Een hoopvolle viering voor deze kinderen, voor hun ouders
Willemijn en Jesper Tijhuis-Bruning en Sabine en Auke Hiemstra-van Keulen, voor wie bij hen horen, voor
ons allemaal!
The Passion samen kijken
Welkom om a.s. donderdagavond 20:30 u samen naar The Passion te kijken in De Bron. Na afloop praten
we nog wat na. Zegt het voort en nodig uit wie je wil!
Paasontbijt
Op Paasmorgen staat de ontbijttafel gedekt in De Bron. Welkom vanaf 8:30 u, het ontbijt start 8:45 u.
Aanmelding vooraf is gewenst vóór donderdag, er ligt een lijst in de kerk en via email of telefoon kan ook
(aartjevanhetland@gmail.com, tel. 4752980). Er zijn nog wel wat mensen nodig om het voor te bereiden;
wie meldt zich na de kerkdienst?!
Beroep
Vorige week is na de dienst meegedeeld dat ik een beroep heb ontvangen van de Remonstrantse
Gemeente in Groningen en dat ik dat beroep heb aangenomen. Voor velen kwam dit als een grote
verrassing. Eerlijk gezegd, voor ons ook. Nadat ik midden vorig jaar hoorde van een vacature daar en
gevraagd werd of ik daar interesse in had, bleef het een hele tijd stil. Begin maart kwam er een opeens
telefoontje uit Groningen of ik nog steeds interesse had en toen ik daar positief op antwoordde was het
binnen drie weken rond. Omdat het beroepingswerk bij de Remonstranten iets anders gaat dan in de PKN
kon ik u als gemeente niet eerder meenemen in dit proces. Na de schrik kwamen er gelukkig ook mooie
reacties van u. Kaartjes, een bloemetje, een bemoedigend woord. En op de ouderenmiddag afgelopen
woensdag heb ik velen van u gesproken en uit die gesprekken maak ik ook op dat u begrip hebt voor
mijn, voor onze keuze. Dat maakt het voor ons ook makkelijker om in juni afscheid van elkaar te nemen.
Het is voor beide kanten loslaten en opnieuw beginnen in het vertrouwen dat God ook daarin ons nabij zal
zijn.
Maar eerst vieren we deze week de vespers en diensten op weg naar Pasen, het feest van het leven, van
het nieuwe begin, voor ons allemaal, altijd. Een Goede Week gewenst.
ds. Berend Borger

zo 10-04 Oecumenische Vesperdienst om 17:00 in De Hoeksteen.
In de serie vesperdiensten met als thema de "Groene Bijbel" laten we ons deze palmzondag inspireren
door 'De Wijnstok' uit een van de 'Ik ben ..'gelijkenissen in het Johannesevangelie (Johannes 15). De
Groene Bijbel wordt door de Amersfoortse kerken als een estafettestokje aan elkaar doorgeven. In deze
bijzondere uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling zijn gedeelten gemarkeerd die aanknopingspunten bieden tot 'groen leven'. Ze zijn een uitnodiging om respectvol om te gaan met mensen en met de hele
schepping, die ons als Godsgeschenk is toevertrouwd. Hoe actueel is dit thema ook juist nu.
Klimaatverandering, zorgen over toekomst van onze aarde, het coronavirus dat ons leven ontwricht,
zorgen over bedreiging van vrede, allemaal zaken die ons vragen om met nieuwe ogen te kijken naar wat
vertrouwd is geworden, maar misschien ook anders kan en moet. Voorganger is ds. Rein van der Zwan,
de verbeelding bij het thema is van Riemer Baumfalk, muziek en zang worden verzorgd door de cantorij.
Van harte uitgenodigd. U kunt de vesperdienst ook thuis meemaken op verschillende manieren: YouTube
kanaal:<https://hoeksteenamersfoort.email-provider.nl/link/37cvls5ibi/0u5q9l9eoi/6d
lbdhhooy/cbnbei8yhm/ruiavtlg5l> youtube.com/De Hoeksteen Amersfoort;
Job van den Berg/Minke Bruning
do 14-04 en za 16-04 SOOS 12+ 2 activiteiten vlak achter elkaar!
Op donderdag 14 april kijken wij in de Emmauskerk (hopelijk met nog veel meer mensen) op een groot
scherm naar The Passion die om 20.30u begint. De Emmauskerk is vanaf 20.20u geopend. En op
zaterdagavond 16 april doen wij mee aan de Paaschallenge. Wij gaan vooralsnog uit van een aanvangstijdstip van 19.30u. Mocht dit veranderen dan melden wij dat uiteraard in de Soosapp!
Wij hopen jullie op beide activiteiten te zien! Groetjes, Robin, Harmen, Dominique en Edwin
za 23-04 Inzamelingactie kleding
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 Bron. Namens de diaconie De
Bron.
Pinautomaat in De Bron!
Een paar maanden geleden hebben wij een pinautomaat aangeschaft. Door de
huurders wordt er al behoorlijk gebruik van gemaakt. Ook bij het koffiedrinken
heeft een aantal kerkbezoekers al een koffiebijdrage gepind. Het totaalbedrag wat
gepind is, staat op dit moment op € 243,-. Pinnen, van harte aanbevolen óók bij
het koffiedrinken. Roland Fennema

Het resultaat van de inzamelingactie voor Gered Gereedschap
Zaterdag 26 maart was het dan zover, de inzamelingsactie voor de landelijke stichting Gered Gereedschap. Voor deze zaterdag was al het nodige
gereedschap ingeleverd en op de dag zelf kwamen toch veel mensen
gereedschap inleveren. De ene met een paar stuks, de andere
dozen vol met gereedschap. Ook was het mooi om te horen
van wie het gereedschap was geweest, welke herinneringen
boven kwamen.
De totale hoeveelheid gereedschap was boven verwachting. We
dachten eerst om het ingezamelde gereedschap zelf naar
Nijkerk te brengen. Daar hebben we vanaf gezien en de
organisatie gebeld. Iemand is de maandag daarop met een
aanhangwagen het gereedschap komen ophalen. Bij vertrek zaten de auto en
aanhanger propje vol.

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.

Collecten 10 april
U kunt uw gaven voor de collectedoelen in de kerk geven, contant geld of collecte-bonnen. 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: Diaconaal bezoekwerk
2: Kosten Eredienst en wijkpastoraat
Diaconaal bezoekwerk: Door veel mensen worden er namens de gemeente
diaconale bezoekjes afgelegd. Deze mensen doen veel goed werk in het bezoeken van zieken, ouderen en
mensen die wat aandacht verdienen. Zij verzorgen de zondagse bloemengroet, een attentie op de
verjaardag van oudere gemeenteleden en ook wordt er assistentie verleend met het koffieschenken na de
dienst en op diverse doordeweekse bijeenkomsten. Werk dat onze ondersteuning zeker verdient.
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:
koster@debronamersfoort.nl

