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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
Psalm 89:1
voorganger ds Rein van der Zwan
Lied 218: 1,2,5,9,6
ouderling
Annelies van Beek
Lied 833
ouderling
Connie van der Zwan lector
Ina Prinsen
Luisterlied: Lied 845
welkom
Rina Lammers
beamer Nico van Niejenhuis
Luisterlied: ‘Ik zal er zijn’
organist
Ed Vliem
camera Klaas Modderman
Lied 863: 1,5,6
knd
Tamar Slofstra
koster
Fred van den Broek
12+
Theo Bosma
volgende week proponent dhr. Rik Willemsen
reserveren via mail: debronreservering@gmail.com
komende zondag
Rina Lammers  033 463 5076
zondag 18 juli Hilma Bannink  033 455 0546
’s zaterdags voor 18.00 uur
Bloemen
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar leiding kindernevendienst en 12+-kerk
als blijk van waardering voor hun onverdroten inzet, ook als er wel eens geen kinderen of jongeren zijn.
Bij de dienst
Het is de zondag vóór de zomervakantie begint, voor kindernevendienst en 12+-groep het moment om
het seizoen af te sluiten. En het is voor heel de gemeente ook altijd een moment om te bedenken: wat
leren wij nou van kinderen en jongeren?, wat willen wij hen meegeven? Het kleurt deze dienst waarin we
oude, wijze woorden van Prediker horen. Kinderen en jongeren met de leiding hebben na de dienst nog
een mooi programma en lunch. Het was een heel bijzonder seizoen … .
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.
Gemeente-ontmoeting Op verhaal komen
Nadat de coronamaatregelen versoepeld werden of zelfs afgeschaft, bleken er veel verhalen los te komen
over wat corona met ons leven heeft gedaan tot nu toe. Het kan je goed doen om dat uit te spreken.
Predikanten en pastorale ouderlingen besloten om ruimte te bieden om op verhaal te komen. Zij
organiseerden driemaal eenzelfde bijeenkomst waarin ervaringen gedeeld kunnen worden, een gebed of
lied zal klinken en enkele vragen met elkaar worden besproken. De eerste twee bijeenkomsten waren
mooi en goed. De laatste is morgenmiddag, maandag 12 juli, 16:30 u in De Bron. Welkom!
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.

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.
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  06 1710 5487. Diaconie De Bron
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.
Inspraak in Rustenburg
Rustenburg kent eigenlijk maar weinig voorzieningen en mogelijkheden om elkaar als wijkbewoners te
ontmoeten, dingen samen te doen of te beleven. Het Huis van Bartels en ABC Rustenburg maar ook i.s.m.
andere partijen willen daar graag verandering in brengen. Bijvoorbeeld in de openlucht kan vanwege de
risico's van corona gelukkig (weer) veel meer. De openbare ruimte naast de Kinderhof/Windroos/SKA
grenzend aan de Rustenburgerweg biedt ons daar de mogelijkheden voor. In de gesprekken met de
gemeente, IDB033, scholen, direct omwonenden etc. waar we onze ideeën kenbaar maakten voor een
'betekenisvolle' bio diverse inrichting en gebruik van dit gebied, behoort ook het organiseren van
sport/spel/natuur/culturele/educatieve/informatieve activiteiten en evenementen. Daarmee creëren we
een nieuwe groene ontmoetingsplek in de wijk die we zullen aanduiden met 'Buurtpark Rustenburg'.
De eerste van een reeks die in de toekomst nog zullen plaatsvinden, vindt plaats op 10 juli a.s. van
13.30u tot 15.00u. Er worden dan 2 openluchtvoorstellingen gegeven door respectievelijk het jongtalent klassiek gitaarorkest Gitalento en Valkerij Settels met een Roofvogel demonstratie. Zie bijgesloten
flyer voor nadere info.
Naast deze voorstellingen zal er ook een informatiekraam aanwezig zijn om de buurt, direct omwonenden
en geïnteresseerden te informeren en reacties te ontvangen over de plannen en realisatie van het Groene
Schoolplein, Educatietuin en Buurtpark Rustenburg.
In september zijn de volgende activiteiten in Buurtpark Rustenburg gepland: Fête de la Nature (3/9),
Struinen in de Tuinen (5/9) en Burendag (24/9). Iedereen is van harte welkom!
De cantorij van De Hoeksteen is weer gestart!
Afgelopen woensdag 23 juni was er een startavond voor leden van de cantorij. We waren erg blij om elkaar weer te zien en te spreken na zo lange tijd. Het was een gezellige avond, waarin de plannen voor het
nieuwe seizoen werden besproken. Ook hebben we buiten nog wat liederen gezongen. Het was goed om te horen dat we door kunnen gaan met alle leden! In september beginnen de repetities (op de woensdagvond), in oktober start dan de eerste
vesper. Hopelijk kunnen we dan weer in volledige samenstelling zingen! Zangers en
muzikanten die met ons mee zouden willen musiceren zijn van harte welkom!
Aanmelden kan bij Ingrid Petten mail: ipetten@hotmail.com of Job van de Berg.
Collecten 11 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: diaconie 2: onderhoud wijkkerk en gebouwen
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.

