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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
De bloemen in de kerk gaan deze week met hartelijke groet vanuit de kerkdienst naar de heer en
mevrouw Kooi.
Hartelijk dank
Lieve mensen van De Bron,
Hartelijk dank voor het fantastische afscheidsweekend wat jullie ons bezorgd hebben. In de komende
Drieluik ga ik er uitvoerig op in, maar nu alvast in de nieuwsbrief een woord van dank. Het was geweldig,
we hebben er erg van genoten. Zowel de zaterdagmiddag als de zondagmorgen waren hoogtepunten voor
ons. En dankzij de prachtige foto's van Maya Hofstra genieten we nog steeds na. Wij wensen u en jullie
alle goeds voor de toekomst. Ga met God en Die zal met je gaan.
Berend Borger, Martina Cornel, Jos en Gjilke, Mirjam
De Bron verder met één wijkpredikant
Met het vertrek van ds. Borger ben ik de enige wijkpredikant van De Bron. Van harte pak ik dat op, al
vind ik het ook een grote verandering en een stap terug na twintig jaar samenwerking met een directe
collega (ds. Woltinge, ds. Borger) Ook voor de gemeente De Bron is dit een grote verandering. Er is
minder de vanzelfsprekende variatie die een team met zich brengt.
Ds. Borger en ik vulden in De Bron een voltijds formatieplek, hij voor 40% (2 dagen per week), ik voor
60% (drie dagen per week). Maar ds. Borger werkte beslist meer dan voor 40%. In goed overleg met de
kerkenraad zal besloten worden welke werkzaamheden ik ga doen nu ik voor 100% aan De Bron
verbonden zal zijn. Dit gaat per 1 september a.s. in, tot die tijd werk ik voor 40% in de Emmaüskerk.
Ds. Borger heeft de adressen waar hij bijzondere pastorale zorg aan besteedde aan mij overgedragen.
Uiteraard pak ik urgente situaties meteen op. En voel u/je vrij om een beroep op mij te (laten) doen
wanneer de situatie daarom vraagt.
De kerkenraad heeft mij unaniem van harte welkom geheten om volledig in De Bron te werken. Dat
beschouw ik als een nieuwe bevestiging van vertrouwen en verbondenheid. Dank ook voor de reacties die
ik vanuit de gemeente mocht ontvangen! Daarbij deel ik met de kerkenraad het verlangen dat
wijkgemeenten geen eilanden zijn en predikanten geen solisten, maar dat het gaandeweg tot verdere
samenwerking zal komen. ds. R.G. van der Zwan
Dag allemaal,
De wandel3daagse Koperhorst is dit jaar op dinsdag 28 juni,
woensdag 29 juni en donderdag 30 juni.
We verzamelen om 13:45 en vertrekken rond 14:00 uur voor
een mooie route door Amersfoort van ongeveer 4 km. We zijn
terug bij de Koperhorst tussen 15:30 en 16:00 uur. Onderweg
is er nog een pauzeplek met een drankje en een
versnapering. We zijn voor alle dagen nog op zoek naar mensen
die een bewoner in een rolstoel kunnen duwen. Heeft u zin en tijd om te helpen één of meerdere
dagen? Misschien samen met uw buurman/buurvrouw/kennis/vriend/vriendin? Ons maakt u er enorm blij
mee. Meld u dan aan via mailadres: activiteiten@koperhorst.nl of
( 033-4726214 (ook voor meer informatie kunt u terecht bij Mariska Hoosbeek of Simon

200e Wake Zeist
Elke eerste zondag van de maand is er een wake bij Detentiecentrum Kamp Zeist waar uitgeprocedeerde
asielzoekers verblijven. Onze wijkgemeente is betrokken bij de bloemengroet namens de kerken en
individuele gemeenteleden nemen soms deel aan de wakes. Op zondag 3 juli a.s. is de 200e wake,
aanleiding om extra stil te staan bij wat hier gebeurt. Sprekers zijn Koos Janssen, burgemeester van
Zeist, Rikko Voorberg, theoloog-activist en Esther Bijmolt, Kinderpardon. Met wie mee wil gaan we daar
gezamenlijk naar toe, bij voorkeur op de fiets: vertrek vanaf De Bron 15:30 u, Emmaüskerk 15:45 u. –
ds. Rein van der Zwan
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.
Actie Vakantiegeld delen
We vragen nu uw aandacht voor deze actie om straks anderen een beetje zomerplezier te gunnen. De
actie ’Vakantiegeld Delen’ wordt voor de 19e keer georganiseerd door de diaconieën van de Protestantse
gemeente Amersfoort en Hoogland/Amersfoort-Noord, in nauwe samenwerking met veel andere kerken,
en met dank aan de Stichting Caritas, Jeugdzorg Utrecht. Tot 1 juli 2022 kunt u een bijdrage van uw
vakantiegeld storten op het onderstaande rekeningnummer: NL20 INGB 0000 1396 31 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Amersfoort
Collecten 26 juni
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: Wijkgemeente De Bron
ds R.G. van der Zwan,  475 5158 mail: reinvanderzwan@debronamersfoort.nl
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