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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 Berend Borger
ouderling kerkrentmeester
Martine Eker
diaken
Rene van Dijk
beamer
Rene van Dijk
lector
Henk Kasperts
camera
Willem Bannink
organist
Mieke Boonstra
koster
Fred van den Broek
volgende week ds Rein van der Zwan

Liederen
Lied 212: 1 en 2
Lied 212: 4
Lied 146c: 1 en 7
Lied 905: 1 en 2
Lied 905: 3 en 4
Psalm 138: 1 en 4

Bloemen
De bloemen uit de kerkdienst gaan deze week met hartelijke groet van onze gemeente naar mevrouw
Oudeman.
Kinderen en jongeren in de kerk, koffie na de dienst
Vanaf vandaag start ook de kindernevendienst en 12+-kerk weer. De kinderen en jongeren beginnen
meteen in hun eigen ruimten en komen aan het slot van de dienst in de kerkzaal.
Wie de kerkdienst in de kerk meemaakt, is na de dienst welkom bij de koffie. We zijn daarbij aan
regelgeving gebonden. Neemt u plaats aan een van de tafels waar de stoelen op voorgeschreven afstand
staan. De koffie wordt voor u op uw plaats geserveerd. Als alle tafels in de zaal vol zijn, worden ook tafels
met stoelen in de kerkzaal gebruikt.
In de voetsporen van Paulus
Vorige week begon ds. de Jong haar preek met: "... een brief van Paulus ... ja, dat komt nog dichterbij. Je
kunt bijna de stem van Paulus horen." Als je in zijn voetsporen gaat en reist waar hij gereisd heeft, kan
dat nog meer zo zijn. De tweemaal uitgestelde Paulusreis naar Griekenland kan hopelijk doorgaan van 30
april - 8 mei a.s. U kunt zich nog aanmelden. De reis gaat van Neapolis in het noordoosten, waar Paulus
voet op Europese bodem zetten, via onder meer Thessaloniki, Berea en Athene naar Korinthe in het
zuiden, waar Paulus weer van wal stak (zie Handelingen 16:11-18:18, een deel van Paulus' tweede zendingsreis). Nadere informatie bij de reisleiding Rein en Connie van der Zwan en/of bij Drietour
https://www.drietour.nl/griekenland/maatwerkreis-griekenland-paulus o.l.v. dhr. R. van der Zwan

Inzamelingsactie voor Mikondo!!
Rond kerst konden we in De Bron weer kaarsen kopen waarbij de opbrengst naar Mikando is gegaan.
De verkopen ging zo goed, dat Loes van der Ham nu helemaal door haar voorraad kaarsrestanten is.
Wij willen vanuit de diaconie haar helpen om haar voorraad weer op pijl te krijgen. Heeft u nog ergens in
een kast, la, kelder, tuinhuisje kaarsrestanten liggen, dan kunt u die inleveren in De Bron.
We hebben in de hal een kist neergezet waarin u de kaarsrestanten kunt doen.
Zijn er nu hele kaarsen die u niet mooi vindt vanwege de kleur, een kaars is krom geworden door de
zomerse warmte! Ook deze kaarsen kunt u inleveren.
Mocht u nu zoveel kaarsen hebben dat u denkt “hoe krijg ik die in mijn fietstas” , dan mag u mij bellen.
Roland Fennema, 06 22 77 37 33.
Voor in de agenda of op de familiekalender: Jona-kamp!
Als de corona situatie het tegen die tijd toelaat is het de bedoeling dat in het weekend van 10 t/m 12 juni
het Jona-kamp weer gaat plaats vinden. Het kamp voor de kids van de kwartetkerken in de basisschool
leef-tijd Zet jij de datum vast in je agenda? Wij houden net als jullie de ontwikkelingen scherp in de gaten
en komen hopelijk begin april met meer nieuws!
Hartelijke groet namens het Jona-kamp team,
Martine van Heiningen en Edwin ten Haken

Soos 12+
Yess: we gaan het weer proberen. Zaterdag 12 februari gaan we tussen 20u en 21u een potje bowlen bij
Superfun! QR-code is helaas wel noodzakelijk voor toegang, en vergeet je mondkapje niet. Eigen
bijdrage € 3,= . Ben jij erbij? Stuur even een appje in de groepsapp.
Sta jij (nog) niet in de groepsapp maar wil je wel mee? Bel dan even met Dominique (06-17112001) of
Edwin (06-48081150) Tot 12 februari ?
Groetjes, Harmen, Robin, Dominique en Edwin.
Wandel jij mee met ‘t 25e Pelgrimstochtje?
’t Pelgrimstochtje viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan en jij kan meepelgrimeren! Op 1 en 2 april wandelen
wij, ongeveer 35 pelgrims, per dag zo’n 20 km in de omgeving van Heiloo. Tussendoor overnachten we in
het lokale klooster Onze Lieve Vrouw ter Nood. Om dit bijzondere jubileum te vieren, organiseren we op
zondagochtend 3 april een speciale Pelgrimsdienst in De Bron. Enige achtergrondinfo: ruim 25 jaar
geleden namen twee dominees, Han van Verseveld en Jan Wolswinkel, het initiatief voor een tweedaagse
wandeltocht met overnachting in een klooster. De jaren erna groeide ’t Pelgrimstochtje uit tot een gewilde
activiteit, met veel fans uit Amersfoortse kerken en daarbuiten. Naast een redelijk fit lijf nemen we zo
weinig mogelijk mee in onze rugzak. Want een wijs man zei ooit: ‘Alles wat je thuis laat, is meegenomen!’
Kosten voor dit 25e Pelgrimstochtje, inclusief avondmaaltijd, overnachting en ontbijt: € 100,00 p.p. Zin
om mee te pelgrimeren? We hebben nog een paar plekjes vrij! Meer weten of meteen aanmelden? Bel of
mail mij 0626218815, jvdbijl@axemedia.nl.
Jeroen van der Bijl
NACHTLICHT, wellicht voor jou
Wat: Nachtlicht, een rustplek in een onrustige stad op de vrijdagavond. Met mogelijkheid om een kaarsje
aan te steken, te zitten en te luisteren naar muziek.
Waar: vrijdag 11 februari van 20.00 – 23.00u Hof 1 (de St. Joriskerk).
Wie: Gratis voor iedereen. Meer info: stadsdomineeamersfoort@gmail.com /
www.stadsdominee.nl/nachtlicht<http://www.stadsdominee.nl/nachtlicht>
Voor wie steek jij een kaarsje aan? En wie neem je mee?
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 6 februari
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 : Hospice voor daklozen in Centraal Azië
2 : Kosten Eredienst en wijkpastoraat
Vandaag is het collectedoel voor het project van de PGA dat we dit jaar ook weer steunen, Het Hospice
voor ernstig zieke en terminale dakloze mensen in Centraal Azië. In de bijlage van deze nieuwsbrief kunt
u het laatste nieuws over dit Hospice lezen en over het werk van Riek en Peter . Zij zijn uitgezonden
vanuit hun thuisgemeente de Sint-Joriskerk. Het is een mooi inkijkje van hun leven. De collecte wordt
door de diaconieën van harte aanbevolen.
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

