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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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De bloemen in de kerk gaan met hartelijke groet van de gemeente naar
mw. Lia van Dijk.
Zomerdiensten gezamenlijk met De Hoeksteen; volgende week geen dienst in De Bron
De kerkdiensten in de zomervakantieweken vieren we samen met De Hoeksteen, om en om in onze
kerkgebouwen. Volgende week zondag 10 juli is de dienst in De Hoeksteen.
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. Laat even weten als u/jij meegaat.
Rina Lammers (diaconie), Mia Drenth (contactpersoon De Bron voor de Waken Zeist), ds. Rein van der
Zwan
Zomerbijeenkomsten in De Bron
We gaan deze zomer weer enkele bijeenkomsten houden In juli en augustus. Met elkaar drinken we een
kopje koffie. Aan de hand van een thema praten we met elkaar en delen verhalen en herinneringen.
Maar.. niets moet, veel kan en mag. U bent van harte welkom. Het thema voor de eerste bijeenkomst is
“Ruth”. De bijeenkomsten worden gehouden op woensdag 20 juli, woensdag 10 augustus en woensdag 24 augustus in De Bron, Vogelplein 1. We beginnen om 10.00 uur en eindigen tegen 12.00 uur.
Voor vragen kunt u terecht bij Hennie Wulfers (tel 4726137), Lenie Schoonderbeek (tel 4752204) of Elly
Boon (tel 4753205). Hebt u vervoer nodig, laat het ons weten svp. Graag tot ziens.
Op zondagmorgen de handen uit de mouwen?
U/jij weten vast wel dat op zondagmorgen er meer kerkdiensten zijn dan in De Bron. We geboren bij een
wereldbeweging: Jezus onderweg naar zijn grote Einddoel. Nu zijn er ook kerkdiensten waar mensen wel
willen heengaan. Lichamelijk echter lukt hen dat niet. Dat is zo in De Nijenstede, hier vlakbij. Nu zoeken
ze jongeren en ouderen die 1 maal in de zes weken dienst willen doen als begeleider van kerkgangers van
hun kamer naar de kapel. Zelf woon jij ook de dienst bij. Na afloop koffie en de mensen gaan weer terug
naar hun kamer. Ik ben zelf betrokken als ouderling/gastheer. Interesse? Vragen. Bel Jacqueline Diekema
 06-2127 6032
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 3 juli
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: Clothing4u. 2: Kosten predikantsplaatsen
Clothing4u
Clothing4u is een Nederlandse stichting die zich inzet voor mensen die in (stille) armoede leven, door hen
een nieuwe set kleding te geven. Dit wordt gedaan zonder winstoogmerk. Clothing4u biedt
kledingproducenten, -groothandels en -detaillisten kleding met kleine productiefouten, overtollige en nietverwerkte retouren op een duurzame manier af te voeren. Dit is niet alleen goedkoper dan vernietigen
maar ook maatschappelijker verantwoord om verspilling tegen te gaan. Met de ontvangen kleding stellen
zij pakketten samen voor mensen onder de armoedegrens. De kledingpakketten worden samengesteld op
basis van de maten en persoonlijke voorkeur van de ontvanger. Via de diaconie wordt zo'n pakket
aangevraagd. De diakenen van De Bron hebben al vele malen een kledingpakket aangevraagd. Op dit
moment worden er ook pakketten aan Oekraïense vluchtelingen in Nederland uitgedeeld. Deze collecte
wordt van harte bij u aanbevolen.

ds R.G. van der Zwan,  475 5158 mail: reinvanderzwan@debronamersfoort.nl
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en diaconie NL52 RABO 038 2259 726 t.n.v. Diaconie wijkgemeente De Bron. Informatie huur gebouw:
koster@debronamersfoort.nl

