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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.
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Bloemen
De bloemen gaan met een hartelijke groet naar mw. Annie Winter, Verdiweg 313, 3816 KJ, Amersfoort.
Onlangs keerde zij terug naar huis na een revalidatietraject. We wensen haar veel sterkte bij het verdere
herstel.
Zomerdiensten gezamenlijk met De Hoeksteen; deze zondag in De Hoeksteen
De kerkdiensten in de zomervakantieweken vieren we samen met De Hoeksteen, om en om in onze kerkgebouwen. Deze zondag komen we samen in De Bron en is De Hoeksteen dicht. Voorganger is ds Ids
Smedema. Goede dienst met hem en onze zustergemeente gewenst!
Kerkdiensten in de Koperhorst
Elke tweede en vierde zaterdag van de maand is er om 16:30 uur een protestantse viering. Op de eerste
en derde zaterdag van de maand is het een RK-viering. Een aantal keer per jaar houden we een
gezamenlijke oecumenische viering.
De protestantse vieringen worden verzorgd door de Adventkerk, De Bron, De Hoeksteen en sinds vorig
kwartaal ook de Westerkerk (Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt). Door corona was het een tijdlang niet
mogelijk, maar u bent weer welkom om een dienst mee te vieren. Er zijn gemiddeld zo’n 25-30
‘kerkgangers’, in de oecumenische Pinksterviering zat de zaal vol met over de 50 deelnemers. Prachtig dat
dit er is! ds. R.G. van der Zwan (coördinator protestantse vieringen)
Vakantietijd
De scholen zijn gesloten. Het is vakantietijd. Alle goeds gewenst aan wie erop uittrekken. Maar uiteraard
ook aan wie thuisblijven. Sterkte voor wie de zomerweken niet fijn zijn omdat het te stil is als zovelen
weg zijn.
Ik heb vakantie van 13 juli – 10 augustus. Er is altijd een collega-predikant van de Protestantse
Gemeente Amersfoort beschikbaar indien nodig. De coördinator van het pastorale team, Annelies van
Beek, heeft het overzicht. In voorkomende gevallen kunt u met haar contact op (laten) nemen:
 033 475 0158,  06 8231 3242 of mail: anneliesvanbeek@debronamersfoort.nl
ds. R.G. van der Zwan
Afscheidsdienst ds Marieke den Braber van De Hoeksteen
Ds Marieke den Braber neemt deze maand afscheid van De Hoeksteen en wordt verbonden aan de Emmaüskerk in Barneveld, haar woonplaats. Ze neemt afscheid van ons in een dienst op zondag 21 augustus,
om 15 uur, in De Hoeksteen. Als leden van de kwartetkerken bent u van harte uitgenodigd voor deze
dienst en voor de informele borrel aansluitend aan de dienst, waar u haar persoonlijk kunt begroeten.
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 17 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: Kinderhospice Binnenveld in Barneveld
2: Kosten Eredienst en wijkpastoraat
Kinderhospice Binnenveld biedt complexe zorg aan ernstige en ongeneeslijke kinderen met een beperkte
levensverwachting. Deze zorg wordt gegeven in een kleinschalige en huiselijke omgeving. Als een kind
ernstig ziek is, gaat het leven "gewoon" door... Kinderhospice Binnenveld is een huis waar de kinderen
korte of langere tijd kunnen verblijven, waardoor de ouders en het gezin even rustig op adem kunnen
komen, terwijl de zorg van hun kind in professionele handen is.
ds R.G. van der Zwan,  475 5158 mail: reinvanderzwan@debronamersfoort.nl
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