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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)
Liederen
Ps. 146: 1 en 3
voorganger ds Marianne van Amerongen viering H.A.
Lied 287: 1, 2 en 5
ouderling Aartje van ‘t Land
knd
Gerard Doornekamp
Lied 304: 1, 2 emn 3
diaken
Rina Lammers
beamist
Nico van Niejenhuis
Lied 836: 1, 2 en 4
lector
Ilse van Niejenhuis
camera
Elaine Modderman-de Koning
Lied 119a: 1, 2 en 4
organist
Ed Vliem
koster
Fred van den Broek
‘Ubi caritas et amor’
12+
Erwin van ’t Land
Lied 103e
volgende week ds Rein van der Zwan
Bloemen
Lied 834: 1, 2 en 3
De bloemen uit de kerk gaan deze week met hartelijke groet van onze
gemeente mw. le Fèvre,
Bedankt
Onlangs mochten wij op de rekening van het Mali project de opbrengst van de collecte van 30 januari jl.
ontvangen. Het was een bedrag van maar liefst 393,00 euro. Wij willen alle gemeenteleden hartelijk
danken. Binnenkort verschijnt er weer een Mali nieuwsflits.
Kaarten en postzegels voor zending en werelddiaconaat
Het kaartenproject van Teikje Veerman wordt voortgezet zoals op de vorige nieuwsbrief vermeld. Zij
verzorgde ook inzameling en doorsturen van kaarten en postzegels voor het werk van zending en
werelddiaconaat. Dit gaat ook door. U kunt kaarten en postzegels in de postbus doen bij de kapstokken in
de hal. Kerk-in-Actie schrijft hierover: Vrijwilligers sorteren de postzegels en ansichtkaarten met veel
zorg, kennis en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de postzegels via verkoopadressen in Nederland en
nationale en internationale beurzen. De ansicht- en geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op
beurzen en bieden ze te koop aan via websites. Een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant
een afbeelding en aan de achterzijde ruimte voor adres en postzegel. Die zijn verhandelbaar ongeacht de
afbeelding. (Bijna) alle dubbele kaart en enkele kaarten die in een envelop verzonden worden, zijn oud
papier. Momenteel is er nog wel handel in dubbele kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind en Stichting
Kinderpostzegels.
Gemeentevergadering zondag 9 oktober
Volgende week zondag na de kerkdienst praat de kerkenraad u/jou bij over ontwikkelingen, beleid en
lopende zaken. Denk hierbij aan plannen voor het winterseizoen, werkzaamheden predikant, inzet
vrijwilligers, financiële situatie, ‘Veilige Kerk’.
Morgen za 01-10 om 15.00 uur de Sint-Jorislezing plaats. Sint-Joriskerk, Hof 1 Amersfoort.
Jaarlijks organiseert het Capittel van Sint Joris deze lezing over een actueel thema.
Gastspreker is Khadija Arib, lid en oud-voorzitter van de Tweede Kamer. Zij spreekt over:
“Een samenleving uit balans: hoe herstellen we het evenwicht”.
Onze Nederlandse samenleving staat onder druk. Energie, klimaat, betaalbare zorg, toeslagen, woningmarkt, stikstof: op tal van terreinen stapelen de problemen zich op. Het zijn problemen die grote impact
hebben op de levens van heel veel mensen. Toch is er vooralsnog geen zicht op adequate oplossingen.
Het maakt mensen boos. Ze keren elkaar, de politiek en onze democratische rechtsstaat de rug toe. In
haar lezing deelt Khadija Arib haar gedachten over hoe we samen het tij kunnen keren en het evenwicht
kunnen herstellen. Hoe we het sociale fundament onder onze gemeenschappen, ons bestuur en onze
democratie kunnen versterken. Hoe we het onderlinge vertrouwen kunnen herwinnen en de bestuurlijke
daadkracht kunnen vergroten. En hoe we daar vandaag mee kunnen beginnen.
De lezing wordt muzikaal omlijst door de 14-jarige Syrische violist Chabi Georges. Hij wordt op de piano
begeleid door Koos van Noppen.
Na afloop van de lezing is er gelegenheid tot ontmoeting en bezichtigen van de expositie NECTAR ART &
URBAN NATURE door kunstenaars van De Ploegh.De toegang is gratis en reserveren is niet nodig.
Met vriendelijke groet namens de Stichting Het Capittel van Sint Joris,

za 08-10 Corona toen: besmettelijke ziekten in de Amersfoortse geschiedenis 1400-1900
Amersfoort heeft al vaak moeten omgaan met besmettelijke ziekten. Ze
waren veel ingrijpender dan corona: men begreep niet waar het vandaan
kwam, wist er niet goed mee om te gaan en het was meestal veel dodelijker. HIerover houdt Gerard Raven een In de Kring-lezing op zaterdag 8
oktober, De Hoeksteen, 11-13 uur. Vanwege de beperkte tijd wordt vooral
gekeken naar lepra, pest, cholera en hoe men deze trachtte te bestrijden.
Hiervoor is nieuw onderzoek gepubliceerd. Entree € 5,= voor organisatie
In de Kring. Opgave: gerardraven@gmail.com. foto: Pestslachtoffer bij
De Armen de Poth, ca 1635 (Gemeentelijke Archeologische Dienst).
zo 09-10 Vesper in De Hoeksteen om 17.00m uur "Woorden die er toe doen".
Geloven is een werkwoord.
Dit nieuwe seizoen komen in de zeven vespervieringen werkwoorden aan bod, die te maken hebben met
ons geloof in God en hoe daar naar te handelen. Deze zeven "woorden die er toe doen" staan symbool
voor de wijze waarop wij invulling kunnen geven aan ons geloof in ons dagelijks leven en hoe we daarin
gesterkt en bemoedigd kunnen worden. Deze eerste vesper van het seizoen is het werkwoord "Danken en
Bidden". De voorganger deze middag is Titus Woltinge. Van harte welkom op zondag 9 oktober om 17.00
uur in De Hoeksteen! De werkgroep Oecumenissche Vesperdiensten.
Overdragen van penningmeestertaken
Het uitvoeren van de penningmeestertaken kost mij veel tijd. Het zou mooi zijn als een of meer taken
door anderen overgenomen wordt. Er zijn twee taken waarvoor geen enkele boekhoudkundige kennis
nodig is. Dit zijn het opmaken van de kas en het factureren van het verhuur. Het zou mooi zijn als iemand
deze taken op zich wil nemen. Ook is het mogelijk dat twee gemeenteleden deze oppakken. Als er nog
vragen zijn over deze of andere taken, schroom niet om mij te bellen. Roland Fennema 06 2277 3733
Foutief banknummer:
Het goede nummer van de Roemenië hulp van Thirza Slofstra is:
NL41RABO0121827534 t.n.v. Goede doelen rekening Corderius College
Vermelden: sponsorgeld Roemenië 2022 Thirza
Boekenkast
De boekenkast in de hal kan weer boeken gebruiken. Voorals romans zijn zeer gewild. U kunt uw boeken
inleveren in de kerk. De opbrengst gaat naar de wijkkas. Ook cd's zijn meer dan welkom. Alvast bedankt.
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,
Hendrikje, Hennie, Janette en Zieny.
Collecten 2 oktober
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: Heilig Avondmaalscollecte - Stichting De Vrolijkheid in Amersfoort
2: Kerk en Israël
1: De Vrolijkheid geeft extra aandacht aan kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Een op de drie
vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. Deze jonge vluchtelingen zijn afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze hebben indringende ervaringen achter de rug. Ze hebben hun vertrouwde leven en omgeving achter zich moeten laten. Hun bestaan in Nederland blijft vaak nog jarenlang uiterst onzeker. Voor deze kinderen en jongeren organiseert
de Vrolijkheid samen met bewoners in het azc Amersfoort creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek en beeldende kunst en veel meer. Volgende week zondag 9 oktober komt een medewerker van de
Vrolijkheid er wat over vertellen tijdens de dienst.
2: Kerk en Israël onopgeefbaar verbonden
Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie werken samen vanuit de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse
christenen) en de diaconale roeping. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken
voor de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden.

ds R.G. van der Zwan,  475 5158 mail: reinvanderzwan@debronamersfoort.nl
coördinator 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
Kringloopwinkel voor red een kind zoekt vrijwilligers
Adres: Textielweg 22 Amersfoort
Vind je het leuk om nieuwe mensen te leren kennen? In een winkel te werken? Samen met je collega's
een gezellige sfeer creëren waardoor klanten graag terugkomen? Kun je je één dagdeel of meer per week
inzetten voor een goed doel? Dan zijn wij op zoek naar jou!
De kringloopwinkel is opgezet met twee doelen: bekendheid van en geld verdienen voor, het werk van
Red een Kind. Deze winkel wordt volledig door vrijwilligers gerund en alle opbrengsten gaan naar Stichting
Red een Kind. Red een Kind is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Ze werkt
voornamelijk in landen van centraal Afrika.
We zijn op dit moment open op dinsdag en woensdag van 13-17 uur en donderdag, vrijdag en zaterdag
van 10-17 uur. Op verschillende plekken in de winkel zoeken we vrijwilligers: kassa, magazijn en we
zoeken vrijwilligers op de volgende afdelingen: elektra (testen), tuin en klussen, huishoudelijke artikelen,
boeken, speelgoed, decoratie en kleding.
Nieuwsgierig geworden? Wij organiseren op dinsdagavond 18 oktober een informatieavond in de winkel
waar we meer vertellen over de winkel. Kom geheel vrijblijvend naar deze avond. Meld je aan voor deze
avond door te mailen naar: amersfoort@kringloopredeenkind.nl
Het zou geweldig zijn als u hieraan zou willen meewerken.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.
Hartelijke groet,

