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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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Aartje van 't Land

volgende week ds. Rein van der Zwan

Liederen
Lied 287:1,2,4,5
Lied 388:1,3,4,5
Lied 568a
Lied 103e
Lied 381:6
Psalm 31:1,4
Psalm 27:1,4
Lied 961
Psalm 25:2,4,10

Bloemen
Bloemen De bloemengroet gaat deze zondag naar dhr. en mw. Koelewijn.
Bij de kerkdienst
Heeft u The Passion Hemelvaartsdag gezien? Aan het slot van deze hedendaagse weergave van Jezus'
opstanding en van leven na Pasen zit ieder met haar of zijn verhaal weer samen aan tafel. Samen maaltijd
houden blijkt het beslissende moment, de Opgestane is bij hen, daarna kan ieder weer verder.
Het is ook een gezamenlijke maaltijd met breken en delen van brood en met rondgaan van wijn, die Jezus
aanprees als zichtbaar en tastbaar teken om Hem te blijven gedenken. Vandaag houden we die maaltijd
van de Heer. Dat doen we aan het begin van de dienst, zoals dat in de vroege kerk ook gebeurde. Om
daarna woorden van de Heer in herinnering te roepen over zijn afscheid en hoe dan verder (Joh. 14:1521).
Pinksteren - zondag 5 juni
Volgende week vieren we het Pinksterfeest. Feest van de hoop. Feest waar beweging in zit en wij in
beweging komen. Wat geeft je hoop? Wat is daarvoor nodig? Wat kan je daar zelf voor doen? Trek wat
feestelijks aan en het zal de feestvreugde verhogen als er wat mensen zijn die iets meenemen voor bij de
koffie! Bij mooi weer staat die koffie vanaf 9:30 u klaar op de stoep om elkaar daar alvast te ontmoeten.
U
Kanselboodschap Algemene Kerkenraad 22 mei 2022
Ds. Berend Borger van de Emmaüskerk en De Bron gaat naar Groningen. Ds Wim Verschoor stopt zijn dag
voor de Emmaüskerk. Daarom heeft de Algemene Kerkenraad overlegd met de wijkgemeenten over de
directe toekomst. Daaruit kwamen de volgende besluiten: + Ds. Rein van der Zwan gaat fulltime aan de
slag in De Bron. + De Emmaüskerk krijgt een tijdelijke predikant voor 2,5 dag per week. + Er komt ook
een begeleider om samen met de wijkgemeente Emmaüs na te denken over de toekomst, een traject dat
zo'n anderhalf jaar duurt. We proberen deze veranderingen uiterlijk 1 september in te voeren. U kunt er
meer over lezen in de Drieluik die op 1 juni verschijnt.
De kerkenraad is blij dat de algemene kerkenraad ons advies heeft overgenomen en dat ds. Rein van der
Zwan fulltime in De Bron zal komen. Daarbij blijft de kerkenraad hopen op –en zich inzetten voor
samenwerking tussen wijkgemeenten. De diaken Rina Lammers heeft afgelopen zondag als felicitatie van
ons allen een bos bloemen bij ds. Rein van der Zwan gebracht.
Hilma Bannink, voorzitter kerkenraad De Bron
Dank!
Dank voor het prachtige boeket ter bemoediging en voor goede woorden die ik vanuit de gemeente
ontving. Ik zal me straks weer van harte fulltime voor De Bron inzetten maar hoop dat samenwerking van
predikanten en wijkgemeenten niet van de baan zijn. Ik ben net als de kerkenraad van mening dat de
toekomst is aan samenwerking tussen wijkgemeenten en ook aan samenwerking met andere
geloofsgemeenschappen. ds. Rein van der Zwan

Alles wel met het hijgend hert en de moede hinde?
Voor een nascholingscursus over de NBV21 verdiepte ik me in Psalm 42 en hedendaagse bewerkingen van
dit lied. Graag deel ik bevindingen. Welkom bij de lunch na de koffie, zo ongeveer van 12:00 – 13:00 u.
Voor soep en stokbrood wordt gezorgd, zelf nog iets meenemen kan uiteraard. 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.
Collecte 29 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 : Heilig Avondmaalcollecte - Voedselbank Amersfoort
2 : Plaatselijke stille armoede
Voedselbank Amersfoort
In Amersfoort moeten minstens 2500 huishoudens rondkomen van een inkomen dat onder het
bestaansminimum ligt. Tragisch, maar een feit. Deze huishoudens komen in principe in aanmerking voor
een voedselpakket, maar lang niet iedereen maakt er gebruik van. Pas als de nood heel erg hoog is, wordt
de stap naar de voedselbank gezet. Een goede stap, want de voedselbank geeft niet alleen pakketten,
maar helpt ook door klanten te verwijzen naar instanties die zich bezighouden met armoedebestrijding en
schuldhulpverlening en te wijzen op fondsen voor mensen die financieel krap zitten. Door hun moeilijke
situatie zijn de klanten vaak het spoor bijster in de wirwar aan instanties en regelingen.
Voedselbank Amersfoort deelt op dit moment in Amersfoort ongeveer 600 voedselpakketten uit aan
gezinnen, ofwel gemiddeld 1800 personen, onder wie ook veel kinderen. Om deze pakketten elke week
weer te kunnen samenstellen is men voortdurend op zoek naar geld en voedselproducten. De voedselbank
is daarbij afhankelijk van giften van bedrijven en particulieren. Er wordt intensief samengewerkt met de
voedselbanken in Leusden en Woudenberg/Scherpenzeel. Amersfoort heeft betere faciliteiten en dat
maakt het mogelijk om ook voor de klanten van deze collega-voedselbanken de basispakketten samen te
stellen. In totaal worden wekelijks zo’n 700 pakketten klaargemaakt.
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.
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