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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 vanuit De Bron
Liederen
(www.debronamersfoort.nl => kerktv)
Lied 217: 1,2,3
voorganger ds. Lenie Schoonderbeek
knd
Aartje van 't Land
Lied 217: 4
ouderling
Martine Eker
beamer
Rene van Dijk
Lied 146c: 1,7
diaken
Roland Fennema
camera
Martin Reijnhout
Lied 130: 1
lector
Henk Kasperts
koster
Fred van den Broek Lied 339a
organist
Arend de Joode
Lied 313: 1,2,5
Lied 25: 1
volgende week gemeenschappelijke dienst in De Hoeksteen
Lied 823: 1,2,4,5
met als voorganger ds. Marieke den Braber.
Bloemen
De bloemen gaan met een hartelijke groet en ter bemoediging naar dhr. Wim en mw. Wil van ‘t Veld
'De grond waarop je staat is heilige grond'
Meerdere bezoekers aan de gezamenlijke morgendienst afgelopen zondagmorgen 24 juli in De Hoeksteen
hebben mij gevraagd om de tekst van Erik Galle die ik aan het einde van het morgengebed voorlas. In de
bijlage is die daarom bij deze nieuwsbrief gevoegd. Daarin heb ik ook de toelichting bij de
Verbeelding 'De brandende braambos' van de joodse schilder Marc Chagall gevoegd die in de viering als
inspiratie is gebruikt. Die paste bij het kernwoord in de viering van ds. Arjan Broers die ik heb geciteerd:
'De grond waarop je staat is heilige grond.' Dat is de zin uit het Bijbelboek Exodus die tegen Mozes wordt
gezegd als hij voor het brandend braambos staat. 'Kom niet dichterbij, want de grond waarop je staat is
heilig.' Wij zijn gewend te praten over problemen en hoe je die kunt oplossen. Maar wat nou als je
levensvraag - zoals de pandemie van de afgelopen twee jaar - geen probleem is, maar heilige grond? Dat
je kunt luisteren naar wat het leven je aanbiedt? Dan ontstaat er een heel ander perspectief, met ruimte
om met eerbied, verwondering en humor naar je verhaal te kijken.
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 de woensdagen 10 augustus en 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.
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
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, Gery, Hendrikje, Hennie, Janette en Zieny.

Collecte 31 juli

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 : Inloopwerk
2 : Onderhoud wijkkerk De Bron
Inloopwerk : Het inloopwerk is in Amersfoort over diverse plekken in de stad verspreid. Zo is er
inloopwerk in Schothorst aan het Lancelotpad, in de binnenstad aan de Zuidsingel, maar ook in
Kattenbroek. De Amersfoortse kerken steunen het inloopwerk, waar mensen terecht kunnen voor een
kopje koffie of thee, een luisterend oor, een activiteit zoals een maaltijd. Iedereen kan gebruikmaken van
deze laagdrempelige voorzieningen. Deze collecte wordt mede aangewend om dit werk te ondersteunen.
ds R.G. van der Zwan, tel:475 5158 ma/di/vrijdag mail: reinvanderzwan@debronamersfoort.nl
coordinator pastoraal team, Annelies van Beek (06 8231 3242 anneliesvanbeek@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.
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