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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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donderdag Hemelvaartsdag 10.00 uur ds. Rein van der Zwan
volgende week ds. Rein van der Zwan

Liederen
Gezegend die de wereld

van God, wees hier aanwezig
Dat ik aarde zou bewonen
Wees de grond onder mijn..
.. voeten (mel. Psalm 146)
Lied 981
Lied 608:1
Kyrie nr. 12 Taizé
Lied 978
Zegenbede uit Iona

Bloemen
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Hilde en Henk Vogel.
Bij de dienst
Vandaag ontvangt De Bron de Groene Bijbel die als een soort estafettestokje door de Protestantse
Gemeenten Amersfoort en Hoogland-Amersfoort Noord gaat. Van De Inham in Hoogland, naar de
Bergkerk, naar de Hoeksteen komt vandaag de Groene Bijbel aan in De Bron. De liederen en de lezingen
gaan over de aarde waarop de mens mag wonen en werken. De cantorij o.l.v. Job van den Berg verleent
medewerking.
Agenda
Di 24-04: Informatieve avond voor pastorale medewerkers, contactpersonen, diakenen en andere
belangstellenden over het thema 'omgaan met dementie'. Ds. Rene Rosmolen, geestelijk verzorger bij
Beweging 3.0 zal vertellen over zijn werk met dementerenden en hun naasten. De avond vindt plaats in
de Emmauskerk, aanvang 19:30 uur.
Jonakamp 10 t/m 12 Juni : er is nog voldoende plaats !
Nog een kleine 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)
Lunch-ontmoeting zondag 29 mei
Met wie belangstelling heeft, deel ik graag bevindingen van een opdracht in een door mij gevolgde
nascholing over de NBV21-vertaling. Ik maakte een vertaling van Psalm 42-43 en ben vervolgens
nagegaan wat er met de tekst van deze Psalmen gebeurt in hedendaagse liedbewerkingen. Welkom na
kerkdienst en 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
Woensdag 25 mei gaan we weer voor u koken.
De laatste keer alweer van dit seizoen. Wilt u gezellig mee eten dat kan bel even 4750121
U bent weer vanaf half 6 welkom. Tot woensdag, team van samen aan tafel

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.
Opbrengst collecten 2021
De afgelopen periode hebben we een overzicht mogen ontvangen van het Kerkelijk bureau met de collecte
opbrengsten van onze wijkgemeente De Bron. Wij willen hierbij een ieder bedanken voor de bijdragen die
we hebben mogen ontvangen. Totaal hebben we als wijkgemeente ruim 15.000 euro kunnen bijdragen
aan zowel diaconale als kerk rentmeesterlijke collecten/projecten. Nogmaals bedankt en voor meer
informatie kunt u altijd contact opnemen met de diakenen via diaconie@debronamersfoort.nl
Collecte 22 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 : Missionair werk
2 : Kosten predikantsplaatsen
Missionair werk: Oog voor kinderen in pioniersplekken
Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij
leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben
kinderen bij de pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub is er alle ruimte
voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. Tijdens de wekelijkse bijbelclub kunnen
kinderen zingen, luisteren naar een verhaal, knutselen en een spel spelen. Naast alle gezellige activiteiten
is er ook tijd en ruimte voor persoonlijke gesprekken over levensvragen en zingeving. Met deze collecte
ondersteunt de Prot. Kerk pioniersplekken in het hele land zoals het Badhuis in Zwijndrecht.
Collecte 26 mei Hemelvaart
1: Toon Hermans Huis Amersfoort
2 : Onderhoud wijkkerk De Bron
Toon Hermans Huis - Open over Kanker.
Dit inloophuis is er voor iedereen die met kanker te maken heeft en dat is uitgegroeid tot een veelzijdige
voorziening waar niet de ziekte, maar de mens centraal staat. Het biedt professionele psychooncologische therapie, psychosociale ondersteuning, informatie en activiteiten. Aangezien iedereen op een
andere manier met kanker omgaat, is het aanbod zo breed mogelijk.
Toon Hermans Huis, Regentesselaan 39 Amersfoort
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

