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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)
voorganger ds. Jan Wolswinkel
ouderling
Aartje van 't Land
knd
Tamar Slofstra
diaken
Rene van Dijk
beamer
Wim van 't Veld
lector
Elly Boon
camera Elaine Modderman – de Koning
organist
Ed Vliem
koster
Fred van den Broek
volgende week ds. Rein van der Zwan

Liederen
Lied 100
Lied 645: 1, 3, 4, 6
“Voor we gaan...”
Lied 647: 1 en 2
Lied 647: 3 en 4
Lied 652
Lied 726: 1, 3, 6
Lied 423

Bij de dienst
Vandaag is ds. Wolswinkel de voorganger, geen onbekende voor ons. Een gezegende dienst gewenst.
Zet alvast in uw agenda!
Graag doen wij nu al een vooraankondiging rondom het afscheid van ds. Berend Borger. Zoals u weet,
vindt op zondag 19 juni in De Bron de afscheidsdienst plaats. Daarnaast organiseren we een
afscheidsmiddag in De Bron voor de gemeenten op zaterdag 18 juni van 14.30-17.30 uur. De dienst en
deze middag wordt georganiseerd door en voor De Bron en de Emmaüskerk. Schrijft u de data alvast op?
Wordt vervolgd.
Hartelijke groet namens de afscheidscommissie Martine Eker, Connie van der Zwan en Coby Karman
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.
Agenda
12 05 kerkenraadsvergadering De Bron, aanvang 19.45 uur
Mali nieuwsflits
In de bijlage vind u de tekst en een paar fotos van de informatie die Anja Kramer heeft gegeven in de
dienst van 24 april over het scholenproject in Mali.
Actie Vakantiegeld delen
NU AANDACHT VOOR ZOMERPLEZIER STRAKS!
Juist nu de inflatie omhoog is gegaan, de wekelijkse boodschappen duurder zijn geworden, de
energiekosten wellicht nog meer zullen stijgen, is voor sommige mensen een gift uit de actie
‘Vakantiegeld Delen’ nodig om straks een beetje zomerplezier te kunnen bekostigen.
Dwars door de grote wereldellende heen, willen wij oog blijven houden voor de financiële uitdagingen van
die ene mens. Ook al lijkt de gedachte aan vakantie ver weg, met oorlog, vluchtelingen en energiekosten
op het netvlies. 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 één van de onderstaande
rekeningnummers:
NL11 INGB 0000 1314 51 t.n.v. Diaconie van de Dorejo gemeente te Amersfoort
NL20 INGB 0000 1396 31 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort
NL39 RABO 0123 0031 13 t.n.v. Diaconie PKN Hoogland/Amersfoort-Noord

Collecte 8 mei
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 : Diaconie
2 : Kosten Erediensten en wijkpastoraat.
Diaconie. Vanuit de plaatselijke diaconie worden diverse zaken georganiseerd in het kader van zorg om
elkaar. Om dit diaconale apparaat te kunnen laten werken wordt de diaconie collecte gehouden. De
plaatselijke diaconie heeft haar eigen verantwoordelijkheid wanneer het om ondersteuning en zorg aan de
naaste gaat. De opbrengst van deze collecte is voor de diverse diaconale uitgaven, die uw diakenen op
hun weg tegenkomen. Te denken valt aan individuele financiële ondersteuningen op plaatselijk niveau
maar ook landelijke diaconale activiteiten en mondiale hulp.
ds R.G. van der Zwan, tel:475 5158 ma/di/vrijdag mail: reinvanderzwan@debronamersfoort.nl
ds B. Borger, tel: 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

