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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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Bloemen
De bloemen gaan vandaag met hartelijke groet van onze gemeente naar Betsy Altena.
Bij de dienst op zondag Cantate (= Zingt!)
Er zijn diverse leesroosters voor de erediensten. Er is geen plicht deze te volgen, maar een rooster kan
wel helpen eenzijdigheden te voorkomen, gedeelten te lezen die je zelf niet zou kiezen en verbanden te
zien die je anders ontgaan. Op het oecumenisch leesrooster is bij de lezingen een Psalm van de
desbetreffende zondag gekozen. Ook vandaag volgen we dit rooster en ligt de nadruk op die Psalm, deze
zondag Psalm 145.
Bij de dienst van volgende week
Volgende week verleent de cantorij medewerking aan de dienst die in het teken zal staan van ecologie en
duurzaamheid. Een paar jaar geleden verscheen de Groene Bijbel. Dat is een gewone Bijbel in de Nieuwe
Bijbelvertaling, met daarnaast artikelen over woorden en begrippen die te maken hebben met de
schepping en over onze omgang daarmee. De Protestantse Gemeente Amersfoort kreeg die Groene Bijbel
en geeft die nu in estafettevorm door aan alle wijkgemeenten. Het begon bij de Bergkerk die de Bijbel
doorgaf aan De Hoeksteen. Komende zondag zal De Hoeksteen de Bijbel doorgeven aan De Bron.
Jonakamp 10 t/m 12 Juni : er is nog voldoende plaats !
Nog een dikke maand en dan is het tijd voor Jonakamp 2022 in Driebergen. Drie dagen sport ,spel en veel
lol. Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn van harte welkom. En ook een vriendje,buurmeisje,
neefje of vriendinnetje kan mee. Meer informatie ? Mail naar jonakampamersfoort@gmail.com of
bel met Martine van Heiningen (06-10693611) of Edwin ten Haken (06-48081150)

Vesperdienst met thema 'De Wind'

Op zondag 15 mei de laatste vesperviering in de serie waarin we ons
laten inspireren door de Groene Bijbel, die de Amersfoortse kerken als
een estafettestokje aan elkaar doorgeven. In deze bijzondere uitgave
van de Nieuwe Bijbelvertaling zijn gedeelten gemarkeerd die
aanknopingspunten bieden tot 'groen leven'. Ze zijn een uitnodiging
om respectvol om te gaan met mensen en met de hele schepping, die
ons als Godsgeschenk is toevertrouwd. Hoe actueel is dit thema ook
juist in deze tijd.
In deze vesperviering laten we ons inspireren door 'DE WIND'.
Voorganger is ds. Rein van der Zwan. De verbeelding is van Ineke Hogeboom. Met medewerking van
cantorij en musici o.l.v. Ingrid Petten zingen en bidden we samen. Aanvang 17:00 uur. Aansluitend bent
u van harte welkom bij een gezamenlijke maaltijd, waarmee we dit vesperseizoen afsluiten!
Minke Bruning / Job van den Berg

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag 26 mei
Om precies 7.00 uur vertrekken we bij de Bron. U/je hoeft je
niet van te voren op te geven. Er is een mooie route van
bijna 25 km. uitgezet. We (dauw) trappen langs en over de
Eem, langs weilanden en door de Soesterduinen. Ongeveer
halverwege houden we een pauze om ons zelf meegenomen
ontbijt te nuttigen. Wij zorgen voor de koffie en de thee. We
zijn op tijd terug bij de Bron voor de dienst die om 10.00 uur
begint.
Bij twijfelachtig weer kunt u/je vanaf 6.30 uur bellen. Annelies van Beek 06 - 82313242 of Gert van
Bommel 06 - 49836097
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 15 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 : Vakantiegeld delen
2 : Wijkgemeente de Bron
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
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

