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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 vanuit De Bron (www.debronamersfoort.nl => kerktv)
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Bloemen
De bloemen uit de kerk gaan deze week met hartelijke groet van onze gemeente naar afdeling
Kleinschalig Wonen 7 in De Koperhorst waar ook mw. Witteveen woont.
Veilige kerk
In het gemeenteberaad heb ik toelichting gegeven over het project Veilige kerk, opgedragen door de PKN
en de PGA aan de kerkrentmeesters. Het gaat om het voorkomen van en het omgaan met
grensoverschrijdend gedrag. Er bestaat binnen de PGA een protocol dat wordt gehanteerd bij constatering
van grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast zijn binnen de PGA vertrouwenspersonen benoemd en
getraind om hiermee om te gaan. Een werkgroep heeft in opdracht van het college van kerkrentmeesters
gedragsregels opgesteld waaraan wij als vrijwilligers ons moeten houden. Deze staan op de website. Wij
kunnen ze daar lezen en bij akkoord aanvinken.
Verder is het zo dat voor een aantal vrijwilligers ook een Verklaring omtrent gedrag moet worden
aangevraagd. Hierbij gaat het in eerste instantie om mensen die omgaan met jongeren en kinderen en om
mensen die omgaan met geld. Daarna willen we bezien of het goed is om ook voor mensen die in
diaconale of pastorale relaties werken voor De Bron.
Het project wordt uitgevoerd door Zieny en Hans Garritsen en Jetty en Henk Kasperts. U/jullie kunnen dus
door hen worden benaderd. Annet Dijksterhuis, kerkrentmeester De Bron, 033 4728552.
Wandeltocht Bodegraven - Molenviergang Aarlanderveen (zaterdag 22 oktober a.s.)
Vanuit Bodegraven volgen wij de Oude Rijn tot we bij het Veldzichtpad komen, een klompenpad door
weilanden met hekken en bruggetjes over sloten naar Zwammerdam. We volgen de Oude Rijn en gaan
langs de molenviergang van Aarlanderveen en door het Zegerslootgebied bij Alphen aan den Rijn. De
tocht eindigt op het plaatselijke NS station. De lengte van deze wandeltocht is 19,2 km. Aanmelding kan
via cor-devette@online.nl of 06-19999792. Zie ook www.zindex033.nl
Cor de Vette
Kaarsen voor Stichting Mikondo
Zoals u wellicht weet gieten wij, vanuit de Fonteinkerk, al jaren kaarsen van kaarsrestanten voor de
Stichting Mikondo in Congo. Wij zijn inmiddels weer begonnen met gieten en hebben dringend behoefte
aan kaarsrestanten. Vorig jaar is alles op gegaan. Misschien heeft u nog kaarsen liggen die u nooit zult
branden? Wij zijn er blij mee. Inleveren kan bij onze koster Fahmi of in uw eigen kerk.
19 november Lieddag: ‘Dat groot mag zijn ons hart’
MuCoBra - Muziek Commissie Brandpunt – organiseert 19 november een lieddag rond liederen van Huub
Oosterhuis en het Dominicus Muziekfonds.
Deze tijd vraagt ons om solidariteit, verbinding en heelheid. De lieddag krijgt daarom het thema mee ‘Dat
groot mag zijn ons hart’. Een middag zingen met hart en ziel!
Welkom
Iedereen die van zingen houdt is van harte welkom om met elkaar bekende en minder bekende liederen
te zingen. Je hoeft geen lid te zijn van een koor of een bepaald niveau te hebben. We gaan een middag

lekker meerstemmig zingen met elkaar, onder de bezielende leiding van dirigent Kees van Mechelen en
begeleid door Dick van der Niet op vleugel en Anja van de Bedem op fluit.
Waar en wanneer
Op zaterdag 19 november 2022 van 13.00 tot 16.30 uur, in de kerkzaal van de Oecumenische
Geloofsgemeenschap Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101 in Amersfoort. De kerkzaal is open vanaf
12.30 uur, halverwege de middag hebben we een pauze om elkaar te ontmoeten.
Aanmelden en kosten
Aanmelden kan door vóór 10 november een e-mail te sturen naar mary.hogenkamp@hetbrandpunt.net.
De kosten bedragen 7,50 euro vooraf over te maken op NL34 RABO 0123 0518 00, t.n.v. PG
Hoogland-Amersfoort Noord o.v.v. Lieddag Brandpunt. De partituren worden je dan zo spoedig
mogelijk na aanmelding in pdf toegestuurd. Betaling aan de zaal is mogelijk, maar vooraf verdient de
voorkeur.
Koffie, thee met iets lekkers en het partiturenboekje zijn inbegrepen. Komt en zing het voort!
Kaartenactie voor goede doelen
Wij zijn op zoek naar enveloppen voor de kaarten voor de goede doelen kaartenactie waar Teikje Veerman
tot aan haar overlijden zoveel aandacht en liefde aan heeft besteed. Wij zijn nu bezig de kerstkaarten te
ordenen en te prijzen voor de kaartenstandaard in de kerk. Er zitten hele mooie kaarten bij. Helaas ook
kaarten zonder envelop. Alle mooie enveloppen zijn welkom, ook gekleurde. U kunt deze in de kerk
afleveren. Bij voorbaat dank.
Ds. van der Zwan van 20 – 30 oktober afwezig
Vanaf a.s. donderdag t/m zondag 30 oktober ben ik afwezig. In situaties waarin een predikant gewenst
is, kan contact worden gelegd met de coördinator pastoraal team, tel. 06-82313242,
anneliesvanbeek@debronamersfoort.nl . Zij weet welke predikant wanneer beschikbaar is en zal contact
met haar/hem leggen.
Activiteiten dit kerkelijk seizoen.
Alle Amersfoortse activiteiten rondom kerk, geloof en levensbeschouwing zijn weer te vinden op
https://zindex033.nl/
De Open Kerk
De Bron is 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, Hendrikje, Hennie, Janette en Zieny.
Collecte 16 oktober
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 : Diaconale najaarscollecte
2 : Kosten Predikantsplaatsen
Diaconale najaarscollecte
Deze zondag collecteren we voor drie doelen, vanwege de Diaconale Najaarscollecte.
Ieder jaar zamelt de diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort geld in voor Amersfoortse
projecten die onze stad mooier maken.
Dit jaar collecteren we voor de Speelgoedbank, Nijenstede en Amersvoorde.
Meer informatie over de doelen vindt u in de flyer of op www.pkn-amersfoort.nl/diaconie.
U kunt uw gift overmaken via de QR-code of via de gebruikelijke collectemethodes.
ds R.G. van der Zwan, tel:475 5158 ma/di/vrijdag mail: reinvanderzwan@debronamersfoort.nl
coordinator pastoraal team, Annelies van Beek ( 06 8231 3242 anneliesvanbeek@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

