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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 die de kerkdienst opfleuren gaan na de dienst met hartelijke groet van onze gemeente naar
dhr. Van Leuveren.
Bij de dienst
U hebt er vast iets over gelezen of gehoord, over de versoepelingen in de kerkdienst. In De Bron mogen
we vanaf vandaag (26/06) weer samen zingen. Maar we bouwen het langzaam op. Met de voorganger van
vanmorgen, Rik Willemsen, (hij rondde onlangs zijn studie en zijn kerkelijk examen af en is nu beroepbaar
predikant, proponent heet dat in kerkelijk taalgebruik) is een mix van zingen en declameren van
liedteksten afgesproken. Fijn dat we door weer samen te zingen ook onze verbondenheid met elkaar
kunnen uitdrukken.
Hoewel het mondkapje niet meer verplicht is, als we 1,5, meter afstand van elkaar houden, stellen we
toch voor om die bij u te hebben en voor te doen als er teveel mensen te dichtbij komen.
Wat blijft zijn een paar regels die al bijna helemaal gewoon zijn geworden:
- aanmelden en reserveren voor de dienst
- op afstand van elkaar de kerk in en uitgaan
- meenemen van de jas de kerkzaal in
- toiletbezoek is mogelijk
- koffiedrinken zo veel mogelijk buiten: als het vanwege het weer niet kan drinken we
koffie in de kerk
- de kinderen en jongeren gaan voorlopig nog direct bij binnenkomst naar hun eigen ruimte
en komen in de kerkzaal voor de zegen.
- de collectes blijven voorlopig digitaal
Gemeente-ontmoeting Op verhaal komen
Na de avondmaalsviering van vorige week kwamen er veel verhalen los over wat corona met ons leven
heeft gedaan tot nu toe. In pastorale bezoeken blijkt ook dat de versoepelingen van de maatregelen de
emoties van de afgelopen tijd naar boven halen. Predikanten en pastorale ouderlingen besloten om ruimte
te bieden om op verhaal te komen. Zij organiseren driemaal eenzelfde bijeenkomst waarin ervaringen
gedeeld kunnen worden, een gebed of lied zal klinken en enkele vragen met elkaar worden besproken.
Welkom om uw/jouw inbreng te geven of om alleen te luisteren. De data voor die bijeenkomsten zijn
zondag 4 juli na de kerkdienst (zie ook verderop op deze nieuwsbrief),woensdag 7 juli om 19.30 uur en
vrijdag 8 juli om 16.30 uur. De bijeenkomsten duren maximaal 1,5 uur. We hopen dat door de spreiding
op verschillende dagen en tijden er voor iedereen die dat wil een mogelijkheid is om mee te doen. Vervoer
mag geen probleem zijn. Als u vervoer nodig heeft laat het dan weten aan Annelies van Beek, Janette
Kuijt, ds. Borger of ds. van der Zwan.

Lunchontmoetingen na de kerkdienst
Vanaf 4 juli, volgende week zondag, beginnen we weer met de lunchontmoetingen na de kerkdienst. We
zijn dat anderhalf jaar geleden begonnen, maar door corona kon dat niet meer doorgaan. Het is de
bedoeling om elke eerste zondag van de maand samen een eenvoudige lunch te gebruiken. U neemt zelf
uw brood mee, de kookgroep zorgt voor de soep. Steeds ook is het de bedoeling om aan de hand van een
vraag of een stelling met elkaar in gesprek te gaan over een bepaald onderwerp. Het onderwerp voor 4
juli gaat over wat de afgelopen corona-tijd met ons gedaan heeft.
Aangeboden:
Bij de diaconie is een zo goed als nieuw bed met een matras aangeboden van 1.40 x 2 meter. Het hoofden voeteneinde zijn verstelbaar.
Heeft iemand interesse mail dan naar diaconie@debronamersfoort.nl of bel Rina telnr:0617105487.
Diaconie De Bron
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 27 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: plaatselijke stille armoede
2: wijkgemeente
Plaatselijke stille armoede.
Er bestaat armoede, maar dan voornamelijk in stilte. Mensen die het financieel echt moeilijk hebben lopen
daar niet graag mee te koop maar dragen dat liever voor zichzelf. Ze schamen zich vaak. Maar dat er
problemen zijn merk je b.v. als ouders hun bijdrage voor school of club van hun kinderen niet kunnen
betalen en de kinderen wegblijven. Het geldt natuurlijk ook voor volwassen. Ze trekken zich steeds meer
terug en dan loert ook vereenzaming. De diaconie probeert als ze signalen ontvangen deze mensen hulp
te geven of ze te helpen de weg naar instanties te vinden, die hen dan verder kunnen helpen.
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.
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zich dan aan op het adres van de redactie. Banknummers wijkkas NL05 INGB 000 5040 729, tnv De Bron
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