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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 (www.debronamersfoort.nl => kerktv)
Liederen
voorganger ds. Neeltje Rietveld-de Jong 12+
Theo Bosma
Lied 975: 1-4
ouderling
Hilma Bannink
knd
Herma Doornekamp
Lied 195
diaken
Roland Fennema
beamer
Hans Garritsen
Psalm 22: 11,12
lector
Henk Kasperts
camera
Martin Reijnhout
Psalm 119: 40
organist
Frank Odding
koster
Fred van den Broek
“Voor we gaan...”
Psalm 92: 1,2
volgende week ds. Rein van der Zwan
Lied 990: 1-6
Lied 612: 1-3
Lied 425
Bloemen
De bloemen uit de kerk gaan deze week met hartelijke groet van onze gemeente naar Dhr. Tom Leijen
Ds. van der Zwan van 20 – 30 oktober afwezig
Tot en met zondag 30 oktober ben ik afwezig. In situaties waarin een predikant gewenst is, kan
contact worden gelegd met de coördinator pastoraal team, tel. 06-82313242,
anneliesvanbeek@debronamersfoort.nl . Zij weet welke predikant wanneer beschikbaar is en zal
contact met haar/hem leggen.
Dank
In woongroep 7 van De Koperhorst was men zeer blij en verrast met de prachtige bloemen uit
De Bron.
Hartelijk dank namens allen.
Groet Lieko Witteveen
zo 30-10 Choral Evensong
Het Sint-Joris Kamerkoor onder leiding van Wouter Verhage zingt zondagmiddag 30 oktober (vanmiddag)
tijdens de Choral Evensong in de Sint-Joriskerk. Voorganger is ds. Jan Wolswinkel, organist Arjan Veen.
Aanvang: 15.30 uur, toegang vrij, collecte voor de organisatie. www.evensongsamersfoort.nl
Woensdag 2 november Voor wie steek jij een kaarsje op?
Een kaarsje aansteken voor een overleden dierbare is voor steeds meer mensen een waardevol gebruik.
Ook in de Bron is het mogelijk om een kaarsje aan te steken en is er gelegenheid tot gesprek en samen
zijn op woensdag 2 november tussen 16.30-18.30 uur. Namens het pastorale team, Annelies van Beek
Peuterviering 6 november om 15.30 uur in De Bron! Thema: Ruth! Alle peuters welkom met
broertjes en zusjes, papa's en mama's en opa's en oma's!
do 10-11 Ook mooi voor 'gewone' gemeenteleden
Op donderdag 10 november is iedereen welkom bij een bijeenkomst van de Ring Amersfoort, waarin onze
gemeente samenwerkt met gemeenten in de regio. Na de opening door ds. Trinette Verhoeven, de
classispredikant, zal dr. Henk de Roest, hoogleraar praktische theologie, met ons reflecteren op de praktijk
van ons ‘samen kerk zijn’. Hij zal zijn visie geven op onze dagelijkse praktijk van samen kerk zijn en ons
toekomstperspectief. Met als uitdagende vraag: mag het een beetje meer zijn, en hoe dan?
Na de pauze gaan we aan de hand van kaartjes met vragen in tweetallen met elkaar in gesprek. Welkom
in de Nieuwe Kerk, Leusderweg 110 in Amersfoort. Vanaf 19.30 uur staat koffie en thee klaar en we
starten om 20 uur.
Kaartenactie voor goede doelen
Wij zijn nog steeds op zoek naar enveloppen voor de kaarten voor de goede doelen kaartenactie waar
Teikje Veerman tot aan haar overlijden zoveel aandacht en liefde aan heeft besteed.
Wij zijn nu bezig de kerstkaarten te ordenen en te prijzen voor de kaartenstandaard in de kerk. Er zitten
hele mooie kaarten bij. Helaas ook kaarten zonder envelop. Alle mooie enveloppen zijn welkom, ook
gekleurde. U kunt deze in de kerk afleveren. Bij voorbaat dank.

Voorzitter gezocht voor het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies
De Raad van Kerken neemt deel aan het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies.
Dit Platform bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende religieuze en levensbeschouwelijke
gemeenschappen. De leden vinden het waardevol elkaar te ontmoeten, elkaars achtergronden te leren
kennen en begrijpen en elkaar te ondersteunen waar nodig. Daarnaast organiseert en stimuleert het
Platform verbindende activiteiten in de stad. Nu Paul van der Harst zijn voorzittersrol na twaalfeneenhalf
jaar neerlegt, is het Platform op zoek naar een nieuwe voorzitter. Belangstelling voor een rol als
aanjager en verbinder op het raakvlak van verschillende religies en levensbeschouwingen? U leest er
meer over op https://platform-amersfoort.com/vacature-voorzitter/
Inzamelingsactie voor Mikondo!!
Het stookseizoen is weer begonnen en dan doel ik op het branden van kaarsen
tijdens de steeds korter wordende dagen.
Ook dit jaar gaan we kaarsrestanten inzamelen voor Mikando.
Heeft u nog ergens in een kast, la, kelder, tuinhuisje kaarsrestanten liggen, dan
kunt u die inleveren in De Bron.
We hebben in de hal een kist neergezet waarin u de kaarsrestanten kunt doen.
Zijn er nu hele kaarsen die u niet mooi vindt vanwege de kleur, een kaars is krom
geworden door de zomerse warmte! Ook deze kaarsen kunt u inleveren.
Mocht u nu zoveel kaarsen hebben dat transport een probleem is, dan mag u mij
bellen.
Roland Fennema, 06 22 77 37 33
Overdragen van penningmeestertaken
Heel mooi nieuws! Er zijn twee gemeenteleden die een deel van mijn taken als penningmeester willen
overnemen. Joke Weerdesteijn neemt de facturatie van de verhuur op zich en Wijnand Kraag gaat
maandelijks de kas opmaken, samen met Madelon. Ze zijn nu bezig om zich in te werken in hun taken.
Succes ermee!
Roland Fennema, 06 22 77 37 33

De tijd wordt verzet. De klok kunnen we een uur stilzetten.

Activiteiten dit kerkelijk seizoen.
Alle Amersfoortse activiteiten rondom kerk, geloof en levensbeschouwing zijn weer te vinden op
https://zindex033.nl/
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.
Collecte 23 oktober
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: Diaconie
2: Kosten Eredienst en wijkpastoraat
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.
Informatie huur gebouw: koster@debronamersfoort.nl

