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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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reserveren via mail: debronreservering@gmail.com
komende zondag:
Annelies van Beek 033 475 0158
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Hilma Bannink 033 455 0546
's zaterdags voor 18.00 uur
Bloemen
De bloemen in de kerkdienst gaan met hartelijke groet van onze gemeente naar mw. de Pater.
Bij de dienst met avondmaalviering
Al kort na Jezus' heengaan kwamen zijn leerlingen op zondagavond bijeen, aten samen en vierden daarbij
de maaltijd van de Heer (1 Kor 10-11). Vandaag vieren wij het avondmaal met liederen, enkele teksten en
woorden ter overdenking wat deze tekens ons zeggen. In coronatijd is er veel over gesproken of je thuis
online ook mee kunt vieren door zelf brood en wijn klaar te (laten) zetten. Daar wordt eerlijk gezegd
verschillend over gedacht. Er zijn ook diverse ervaringen opgedaan in andere kerken. De een beleeft het
heel intens, de ander voelt niet de verbondenheid. Denkt u die de viering online volgt daar zelf over na.
Het is dus een mogelijkheid om daar waar u de dienst volgt brood en wijn klaar te zetten. Wellicht ook
mooi een ander uit te nodigen om zo samen mee te vieren. Hoe dan ook, een gezegende kerkdienst
toegewenst!
Kampdag was groots!
Het JONA-kamp kon ook dit jaar niet doorgaan, maar Martine van Heiningen en Edwin ten Haken organiseerden wel een JONAkampdag op 12 juni m.m.v. andere leiding. Jeugdouderling Aartje van 't Land bracht een bezoek en meldt: Ik heb namens De Bron
een bezoek gebracht aan de kinderdag in Driebergen. Het werd zeer gewaardeerd! En wat heeft iedereen het gemist, fijn met de
kinderen spelen en genieten! En wat zijn ze gegroeid! Bijzonder fijn!
Zingen in de dienst
De versoepelingen in de samenleving zetten in rap tempo door, maar het samen zingen in de kerkdienst is
tot op heden niet mogelijk. We hebben sinds Pinksteren gewerkt met een of meerdere voorzangers en dat
willen we voorlopig zo blijven doen. Als u of jij ook een keer mee wilt en kunt zingen laat het ons dan
weten, dan kunnen we een zangrooster maken.
ds. van der Zwan en ds. Borger
Inzet Ds. van der Zwan
De afgelopen weken heeft Ds. Van der Zwan zijn werkzaamheden weer uitgebreid en het verdeeld over 8
dagdelen in de week: (voorbereiding van) kerkdiensten en pastoraal werk. Dit gaat de ene week iets beter
dan de andere week. Op advies en na overleg zal ds. Van der Zwan de komende tijd nog 8 dagdelen per
week blijven werken. Henriëtte Jansen (voorzitter Emmäuskerk) en Hilma Bannink (voorzitter De Bron)
Nachtlicht
Op vrijdagavond 25 juni is de Joriskerk open voor iedereen van 20-23u. Dan is er Nachtlicht, een
lichtpuntje voor jezelf. Met de mogelijkheid om een kaarsje te branden, stil te zijn en/of met
stadsdominee Diederiek van Loo te praten. Loop naar binnen en naar buiten op je eigen tijd, je bent van
harte welkom en neem vooral je buren, familie en vrienden mee. Meer informatie, of wil je die avond
meehelpen in het team van gastgevers? Mail Diederiek van Loo via stadsdomineeamersfoort@gmail.com.

Symposium in de Fonteinkerk
De Fonteinkerk organiseert op zaterdag 4 september a.s. een symposium: DIGITALE FONTEIN: VALSE
PROFEET OF REDDENDE ENGEL. Kerken zijn op zoek naar manieren om mensen digitaal te bereiken. Dat
is mogelijk in tijden van de nieuwe media en noodzakelijk in tijden van secularisatie. Bijna alle kerken
zenden kerkdiensten via internet uit. Maar kan er niet veel meer? Zes sprekers geven elk een tienminuten-bijdrage. Verder forumdiscussies en workshops. Zie voor meer informatie Drieluik en
www.digitalefontein.nl, met video’s, blogs en podcasts. Je kunt je daar ook opgeven. Deelname kost €
15,-, waarbij de lunch is inbegrepen.
Welkom in de Open Kerk
De Bron is 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, Hendrikje, Hennie, Janette en Zieny.

Collecten 20 juni
Dit is het 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. We vragen u dit vooral te blijven doen!
De collecteopbrengsten blijven namelijk iets achter, terwijl de goede doelen juist in deze tijd een extra
bijdrage goed kunnen gebruiken. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
1: Voedselbank Amersfoort - H.A. collecte doel
2: Jeugdwerk De Bron
Collecte: Jeugdwerk De Bron
Vandaag is de collecte voor het jeugdwerk. De afgelopen tijd heeft u de kinderen gemist met de
collectezak bij de deur, maar nu kunt u het jeugdwerk weer steunen.
Tijdens de Coronatijd zijn de activiteiten doorgegaan op een andere manier.
Voor de Veertigdagentijd hebben we bij alle kinderen en jongeren spullen gebracht, zodat ze thuis mee
konden doen met het project over de zaligsprekingen. Voor Palmpasen hebben we bij de kinderen spullen
gebracht, zodat ze zelf een Palmpasenstok konden maken. De jongeren hebben spullen gekregen om
kaarsen te versieren voor zichzelf en voor iemand anders. We hebben veel kaarten gemaakt, voor mensen
uit de gemeente, en die bezorgd. Alhoewel de kindernevendienst lange tijd niet door kon gaan in de kerk
liep ons abonnement door van Kind op Zondag. Gelukkig kunnen we nu weer meer activiteiten
organiseren. De kindernevendienst en 12+ zijn weer gestart. Voor de komende periode willen we een dag
organiseren voor de kinderen en jongeren, zodat zij elkaar weer kunnen ontmoeten.
In het nieuwe seizoen gaan we weer veel activiteiten organiseren zoals op kamp en Tri-axY.
Van harte bevelen wij deze collecte bij u aan.
ds. R.G. van der Zwan, Australiëring 15, 3823 XK, tel: 475 5158 ma/di/vrijdag rgvanderzwan@kpnmail.nl
ds. B. Borger, v. Randwijcklaan 181, 3815 MS, tel: 479 9080 dins-en donderdag b2.borger@planet.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: of
koster@debronamersfoort.nl

