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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)
Liederen
Lied 92: 1 en 2
Voorganger proponent dhr. Rik Willemsen
Lied 704: 1 en 3
ouderling
Janette Kuijt
Lied 908: 1, 4 en 6
begeleider Martine Eker
lector
Lied 428
welkom
Hilma Bannink
beamer Wim van ’t Veld
organist
Piet de Vries
camera Martin Reijnhout
knd
Esther van Rooijen
koster
Fred van den Broek
volgende week dhr. Herman Takken
reserveren via mail: debronreservering@gmail.com
komende zondag Hilma Bannink  033 455 0546
zondag 18 juli Roland Fennema  06 2277 3733
’s zaterdags voor 18.00 uur
Bloemen
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. W. van Dijk-Hoogeveen.
Bij de dienst
Voorgangers is proponent (= beroepbaar predikant) Rik Willemsen. Dit zal (voorlopig) zijn laatste dienst
in De Bron zijn omdat hij als predikant is beroepen te Castricum en hij dit beroep heeft aangenomen. We
feliciteren hem en zijn gezin daarmee van harte! We zijn dankbaar voor de diensten waarin hij is
voorgegaan en van betrokkenheid op onze geloofsgemeenschap blijk gaf. Voor deze zondag een
gezegende dienst gewenst!
De jeugd van tegenwoordig
Vorige week stonden we stil bij jong-zijn. Het is van alle tijden om niet zo positief te zijn over ‘de jeugd
van tegenwoordig’. De oude, wijze Prediker sloeg een andere toon aan. En als je echt praat met jonge
mensen, zoals in 12+-groep vorige week, ben je van je vooroordelen over ‘alle jongeren’ af. Ik vroeg in
de dienst aandacht voor de mentale prijs die door jongeren is –en nog wordt betaald in de coronacrisis.
Namens de 12+-groep klonken vervolgens twee teksten in de kerk die ik hieronder zet. ‘Eindelijk weer
naar school mogen’ – hoe heerlijk was en is dat. Maar hopelijk is er nu ook eerst een heerlijke vakantietijd
na een veelbewogen (school)jaar! ds. Rein van der Zwan
Daar zitten we weer achter de laptop.
Alweer een online les.
We zitten allemaal alleen op onze kamer
wachtend op de docent.
Elke les is hetzelfde.
De tijd tikt langzaam voorbij.
Dag in dag uit achter de laptop.
Totdat we eindelijk weer naar school mogen.
Eindelijk weer praten met klasgenoten.
corona
wat naar
ik mocht niks
ik heb jullie gemist
nu weer samen
Een kaarsje ontsteken
In de kerk rechts voorin is gewoonlijk gelegenheid om een kaarsje te ontsteken voor of na de kerkdienst.
Vanwege de coronamaatregelen kon dit een tijd lang niet. Wel werden tijdens de gebeden kaarsjes
aangestoken door de ouderling voor of namens degenen die dat nu niet zelf konden doen. Het is inmiddels
weer mogelijk zelf een kaarsje te ontsteken. Het ontsteken van enkele kaarsjes tijdens de gebeden blijft
ook gebruik.

Beroepingsnieuws
De afgelopen maanden is er vanuit de gemeente meegeleefd met het afronden van mijn theologieopleiding en mijn zoektocht naar een eerste gemeente. Ik ben verheugd te kunnen melden dat ik deze week
een beroep heb aangenomen naar de Protestantse Kerk in Castricum (dorpskerk). Het gaat om een volledige predikantsplaats, wat ook betekent dat ik een punt zal zetten achter 15 jaar bedrijfsleven. Op 26
september zal bevestiging en intrede zijn en als gezin zullen we in de herfstvakantie naar Castricum verhuizen. Daarmee sluiten we ook onze periode in Amersfoort af. Een dierbare periode waarin we elkaar
gevonden hebben, getrouwd zijn en twee mooie dochters mochten ontvangen. De beslissing om
Amersfoort te verlaten roept bij ons daarom ook dubbele gevoelens op. Ook namens Wanda wil ik jullie
bedanken voor het meeleven de afgelopen periode in de vorm van gebed, appjes, mailtjes en mooie
gesprekken. Hopelijk komt er een moment dat we elkaar gedag kunnen zeggen. Rik Willemsen.
Zomerbijeenkomsten in De Bron
We kunnen deze zomer weer enkele bijeenkomsten houden In juli en augustus. We drinken met elkaar
een kopje koffie en praten aan de hand van een thema. We delen verhalen en herinneringen. Maar.. niets
moet, veel kan en mag. U bent van harte welkom. Het thema voor de eerste bijeenkomst is “Niets meer
normaal”. Een passende titel in deze ongewone tijden. De bijeenkomsten worden gehouden op vrijdag 23
juli, woensdag 4 augustus en woensdag 25 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  472 6137, Lenie Schoonderbeek  475 2204 of Elly
Boon 475 3205. Hebt u vervoer nodig, laat het ons weten svp. Graag tot ziens.
Een kaarsje ontsteken
In de kerk rechts voorin is gewoonlijk gelegenheid om een kaarsje te ontsteken voor of na de kerkdienst.
Vanwege de coronamaatregelen kon dit een tijd lang niet. Wel werden tijdens de gebeden kaarsjes
aangestoken door de ouderling voor of namens degenen die dat nu niet zelf konden doen. Vanaf heden
kan ieder ook zelf weer een kaarsje ontsteken. Het aansteken van enkele kaarsjes tijdens de gebeden
blijft ook gebruik.
Verbinding
Het jubileumboek van De Hoeksteen is naar de drukker. Ruim op tijd voor de feestelijke
dienst van 12 september. Ook leden van De Bron zullen er veel van hun eigen gemeente
in vinden. Wie het nog niet heeft besteld kan dat doen door €15 over te maken op NL05
TRIO 0786 8292 22 tnv Gerard Raven.
High Tea
Het duurt nog even maar wij willen u graag er al op attenderen dat op zondagmiddag 22 augustus er
weer een High tea is voor de 40-, 50- en 60 jarigen van de gemeente. Een moment dat we elkaar kunnen
ontmoeten. Het is fijn als u dan iets meeneemt voor de High tea, zodat wij van elkaars bak- of kookkunsten kunnen genieten. Verdere informatie volgt nog. Maar zet deze datum alvast in uw agenda!
Roland Fennema en Rina Lammers
Vakantiegeld delen.
In 2021 is er weer een hoog bedrag opgehaald voor Vakantiegeld delen. Er is zelfs een tweede ronde geweest met nieuwe adressen. Alle adressen die zijn opgegeven hebben een bijdrage gekregen. Er is een
totaalbedrag van €88.800. opgehaald en zijn er 241 adressen blij gemaakt. Mooie en ontroerende reacties
van de mensen die deze bijdrage hebben gehad kwamen binnen. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage
namens alle ontvangers van Vakantiegeld delen
In augustus samen zingen in de Sint-Joriskerk
Heeft u het ook zo gemist en is uw stem ook aan revisie toe? Kom dan samen met ons, Cantate Deo,
zingen in de Sint-Joriskerk op de donderdag 5, 12, 19 of 26 augustus van 19.45 tot ca 22.00 uur. We
zingen eenstemmig het eenvoudige geestelijke lied, om onze stemmen weer een beetje in vorm te
krijgen. U kunt zich per e-mail voor elke donderdag opgeven tot uiterlijk de maandag daarvoor onder
vermelding van datum, uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. De Joriskerk is groot, maar het aantal
zangers is in deze coronatijd beperkt, dus wacht niet te lang met u op te geven. Vervolgens ontvangt u
van ons bericht of u van uw zangplek verzekerd bent en informatie over de invulling van de avond.
Aanmelden kan via: ledenzorg@cantatedeo.nl
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.

Vakantie
Ds. Borger heeft vakantie t/m 24 juli en van 16 t/m 23 augustus; ds. Van der Zwan van 24 juli t/m 16
augustus.
Wijkkas actie 2021
De laatste giften druppelen nog binnen en zo langzamerhand kunnen we de eindbalans opmaken van de
wijkkas actie 2021. Tot vrijdag 16 juli 2021 is er totaalbedrag aan giften ontvangen van € 7030,-. We
hebben 109 giften ontvangen. Dit is een erg mooi bedrag en wij zijn er als kerkrentmeesters heel erg blij
mee. Hartelijk dank aan alle gevers!
Mocht u dit lezen en denken "oeps" helemaal vergeten iets te storten. Het kan natuurlijk altijd nog. Het
rekeningnummer van de wijkkas is NL05 INGB 000 5040 729 ten name van De Bron. Graag vermelden
"wijkkas actie 2021". Roland Fennema, penningmeester
Collecten 18 juli
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: Plaatselijke stille armoede
2: Kosten Erediensten en wijkpastoraat
In de eredienst klopt het hart van de gemeente. Daar komt de gemeente samen, daar wordt het Woord
verkondigd, daar wordt tot Zijn eer gemusiceerd, daar vindt de dienst der offerande plaats, daar....vult u
zelf maar in. Daarnaast vormt het pastoraat een belangrijk onderdeel van een levende gemeente. Om
deze twee onderdelen doorgang te laten vinden wordt deze collecte gehouden.
Ds R.G. van der Zwan, Australiëring 15, 3823 XK,  475 5158 ma/di/vrijdag rgvanderzwan@kpnmail.nl
ds B. Borger, van Randwijcklaan 181, 3815 MS,  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.

