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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)
Liederen
voorganger ds Ids Smedema viering avondmaal
Lied 122: 1 / 3
ouderling
Aartje van ‘t Land
knd
Connie van der Zwan
Lied 301a
diaken
Roland Fennema
beamer GertJan van Eck
Lied 970: 1, 2 en 3
lector
Ilse van Niejenhuis
camera Elaine Modderman-de Koning
Lied 95: 1 en 2
organist
Frank Oddink
koster
Fred van den Broek
Lied 653: 1 en 2 / 5 en 7
Lied 405
volgende week ds Rein van der Zwan en ds Titus Woltinge
Lied 103e
Bloemen
Lied 841: 1 EN 2
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar
mw. Henny de Berg.
Bij de dienst
Ds. Ids Smedema gaat voor in de dienst met avondmaalviering. De viering is in een kring, er staan
stoelen voor wie niet goed een tijdje zelf kan staan.
Volgende week zondag verwelkomen we in het bijzonder deelnemers aan het 25e pelgrimstochtje dat a.s.
vrijdag en zaterdag gelopen wordt. Dit jubileum nodigt uit om met elkaar na te denken over 'pelgrimeren',
het leven zien als een reis die je gaat. Ds. Titus Woltinge en ds. Rein van der Zwan gaan samen voor.
za 26-03 Inzamelingactie voor Gered Gereedschap
Aanstaande zaterdag 26 maart houdt de diaconie van De Bron een inzamelingsactie
voor de landelijke stichting Gered Gereedschap. Op de website van de afdeling in
Nijkerk staat het volgende over het doel van de stichting:
Om huizen te bouwen, kleding te naaien en meubels te maken zijn gereedschap en
machines nodig. In Nederland wordt overbodig of verouderd gereedschap vaak
weggegooid. Veel ontwikkelingslanden hebben echter een drastisch tekort aan
gereedschap. Gered Gereedschap zamelt afgedankt gereedschap en machines in, knapt het op en
verzendt het naar ontwikkelingslanden. Op scholen wordt een vakopleiding gegeven voor een beroep. En
zo is men dan in staat een eigen bestaan op te bouwen en geeft u de mensen daar een toekomst.
Heeft u nog gereedschap liggen in een kast, in de schuur of garage of op zolder dat u niet meer gebruikt?
Kom het dan aanstaande zaterdag inleveren 14:00 tot 16:00 uur in De Bron. Alle gereedschap is welkom!
Heeft u een vraag over deze actie, graag een e-mail sturen naar het e-mailadres van de diaconie;
diaconie@debronamersfoort.nl. Roland Fennema
vanmiddag Evensong in de Sint-Joriskerk om 15.30 uur
Onder leiding van Herman Mussche zingt zondagmiddag de Choral Evensong in de Sint-Joriskerk.
Voorganger is drs. Erik Idema, organist Pim Schipper. De bijeenkomst, georganiseerd door de Raad van
Kerken in Amersfoort, is gratis toegankelijk; er is een collecte bij de uitgang.
wo 30-03 Samen aan tafel in De Bron
Beste mensen we gaan weer voor u koken en wel op 30 maart wilt u mee eten dat kan. Het aantal is nog
wel beperkt dus even bellen  475 0121. Vanaf half 6 bent u weer welkom.
Het kookteam samen aan tafel.
wo 06-04 Uitnodiging voor de Passiebijeenkomst in De Bron aanvang 15.00 uur
U wordt hartelijk uitgenodigd voor de Passiemiddag georganiseerd door wijkgemeente De Bron. We
gaan op weg naar Pasen met het thema van de Vastenactie van Kerk in Actie, “De zeven werken van
barmhartigheid”.
We zien afbeeldingen, horen teksten, gedichten en mogen ook weer liederen met elkaar zingen. De
muzikale begeleiding is in handen van Ed Vliem, piano en Jara Vliem, viool; grootvader en kleindochter.
Er is ook weer volop gelegenheid tot ontmoeting. We beginnen met een kopje koffie/thee en we sluiten
met elkaar de middag af met een broodmaaltijd. Einde tussen 18.00 en 18.30 uur.
U bent van harte welkom! Wilt u zich opgeven s.v.p., dan weten wij op hoeveel mensen we mogen
rekenen. Laat het ons ook weten als u vervoer nodig heeft, dat kan geregeld worden.
Hennie Wulfers 472 6137; Elly Boon 475 3205.

zo 10-04 The Crucifixion van John Stainer door Projectkoor Brandpunt
Op 10 april a.s., de zondag voorafgaande aan de Stille Week, voert het Projectkoor Brandpunt het passie
oratorium The Crucifixion van John Stainer uit in de Fonteinkerk te Amersfoort. Aanvang 16.15 uur.
Dit oratorium is een intense muzikale bewerking van de weg van Gethsemané naar Golgotha en de
kruisiging van Jezus. Deze gezongen meditatie over het lijden van Jezus Christus vormt dan ook een
inspirerende aanloop naar de Stille Week.
Aan The Crucifixion doen ruim 75 zangers en zangeressen mee. Medewerking wordt verleend door John
van Halteren (tenor), Peter Arink (bas/bariton), Felicity Goodwin (orgel) en At Vel Musica ensemble. Zij
zijn allen uitstekende musici die garant staan voor een prachtige vertolking. Het geheel staat onder
leiding. van Marijke van Leerzem. Entreekaarten zijn online te verkrijgen via
www.Projectkoorbrandpunt.nl.
Koffie of thee voorafgaand aan het concert is gratis. De zaal is open vanaf 15.30 uur.
De kaarten kosten € 17,50 per stuk, Studenten /CJP-houders € 15,00 en kinderen t/m 12 jaar gratis.
Jaarverslag van diaconie over 2021 is beschikbaar
De diakenen van De Bron hebben een jaarverslag geschreven over datgene wat op diaconaal vlak is
gebeurd. Heeft u interesse in dit jaarverslag dan graag een e-mailtje naar diaconie@debronamersfoort.nl.
Het is ook mogelijk om een papieren versie te krijgen. Natuurlijk kunt u hierover een van de diakenen
aanschieten. Roland Fennema.
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 op z
namens de diaconie De Bron.
JONA Kampleiding gezocht!!
J van Jeugdig O van Organisatorisch Talent N van Niet kunnen slapen A van Alleskunner
Herken jij jezelf in bovenstaande punten en heb je niet alleen in de Bijbel van Jona gehoord? Lijkt het jou
leuk om ook jouw steentje bij te dragen aan Jonakamp? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Je ontvangt een ruime vergoeding. Je kunt gewoon alle nachten rustig slapen. Er wordt geen actieve rol
van je gevraagd. Je hoeft niet persé gek op kinderen te zijn.
Bovenstaande alinea is natuurlijk niet wat we je jou bieden of wat we van je vragen.
Waar het wél om gaat?
✔ Een onvergetelijk weekend
✔ Een leuke werksfeer waarin we jouw talenten optimaal benutten
✔ Een enorme hoeveelheid dankbare deelnemers!
Wil je meer weten? Of nóg beter: wil je jezelf direct aanmelden? Tot gauw? Stuur ons dan een mail!
jonakamp.amersfoort@gmail.com Martine van Heiningen 06-1069 3611 en
Edwin ten Haken 06-4808 1150
Klaverjassen
In de Bron speelt elke dinsdagmorgen de klaverjasclub. Deze club bestond al in de Opstandingskerk en is
na de fusie met de Bron blijven bestaan. Het aantal leden loopt door allerlei omstandigheden terug. Wij
zoeken dus nieuwe leden. Kunt u redelijk goed klaverjassen dan bent u welkom: kom vrijblijvend een
keertje kennismaken. We spelen van 9.00 - 12.00 uur. Inlichtingen: Henk Verbaan 472 3682
Inzamelingsactie voor Mikondo, het resultaat!
40 kilo aan kaarsrestanten is afgelopen week afgeleverd bij de Fonteinkerk. Dit is een heel mooi resultaat.
De eerlijkheid gebiedt dat er al kaarsrestanten ingeleverd waren voordat wij vanuit de diaconie deze actie
startten. Het is de bedoeling dat rond Kerst wij weer een inzamelingsactie gaan houden. Dus als u in de
tussentijd kaarsrestanten heeft, gooi ze niet weg maar bewaar deze a.u.b.! Dan kunnen wij met zijn allen
zorgen dat de werkgroep Mikando kaarsen kan blijven maken. Roland Fennema, 06 22 77 37 33.
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 27 maart
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: Heilig Avondmaalscollecte - Voedselbank Amersfoort
2: 40 dagencollecte - Missionair werk
Missionair werk: Jong en oud thuis in de kliederkerk.

Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor wie vervreemd is van
kerk en geloof. In de kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van alle
generaties. Jong en oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van bijbelverhalen, leren
van elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en het geloof. De Protestantse Kerk in Nederland
ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.
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

