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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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Ik geloof in God de Vader
Bloemen
(melodie lied 103c)
De bloemen gaan vandaag met hartelijke groet van onze gemeente naar
mw. Kroon.
Bij de dienst
Vandaag is het zondag Trinitatis, de zondag van de Drie-eenheid, het laatste grote feest van de
Christelijke kerk. God is meervoudig aanwezig in ons leven en in onze kerk. In de Protestantse Gemeente
Amersfoort vieren we die meervoudigheid vanmorgen ook door vanuit elke wijkgemeente een vertegenwoordiger naar een andere wijkgemeente te zenden om uit te drukken dat de kerk groter is dan onze
eigen wijkgemeente. Vandaag ontvangen wij Bart van den Brink van de St. Joriskerkgemeente. Hij zal in
de dienst samen met ondergetekende de voorbeden uitspreken. Vanuit onze gemeente gaan Hans en
Zieny Garritsen naar de Johanneskerk. We lezen uit Exodus 3 waar we horen dat God zich een God van
mensen noemt, en we lezen uit Johannes 3: 1- 16 over Nicodemus. Een gezegende dienst gewenst (B.B.)
200e Wake Zeist
Elke eerste zondag van de maand is er een wake bij Detentiecentrum Kamp Zeist waar uitgeprocedeerde
asielzoekers verblijven. Onze wijkgemeente is betrokken bij de bloemengroet namens de kerken en
individuele gemeenteleden nemen soms deel aan de wakes. Op zondag 3 juli a.s. is de 200e wake,
aanleiding om extra stil te staan bij wat hier gebeurt. Sprekers zijn Koos Janssen, burgemeester van
Zeist, Rikko Voorberg, theoloog-activist en Esther Bijmolt, Kinderpardon. Met wie mee wil gaan we daar
gezamenlijk naar toe, bij voorkeur op de fiets: vertrek vanaf De Bron 15:30 u, Emmaüskerk 15:45 u. –
ds. Rein van der Zwan
Oppassers gezocht
Beste gemeenteleden door de Corona tijd hadden we geen oppasrooster. Echter willen we weer een rooster gaan maken en daarom zoeken we gemeenteleden die 1 a 2 keer per jaar een keer standby willen
staan voor als er toch kinderen komen voor de oppas. Geef je op bij Monique Sleeking
Mailadres: msleeking@debronamersfoort.nl
Groeten uit Driebergen!!
Vorig jaar was er de Jonakamp dag, maar dit weekend weer in ere hersteld: het Jonakamp. Vrijdagavond
begonnen en zondagmiddag is het alweer over en kunnen wij hopelijk terugkijken op een fantastisch
kamp. Het thema is schateiland. Grote kans dus dat wij zeelui en piraten zijn tegengekomen......
Groeten uit Driebergen vanaf het Jonakamp!!!
Herinnering
Graag zien we u bij het afscheid van ds. Berend Borger. Op zondag 19 juni is de afscheidsdienst om 10.00
uur en er is een gezellige afscheidsmiddag voor de beide wijkgemeenten op zaterdag 18 juni van 14.3017.30 uur. Alles vindt plaats in De Bron en we nemen gezamenlijk (De Bron en Emmaüskerk) afscheid.
Tot dan!
Hartelijke groet namens de afscheidscommissie Martine Eker, Connie van der Zwan en Coby Karman
Nachtlicht
24 juni is er van 20-23u in de Sint Joriskerk weer Nachtlicht. Je kunt dan in de kerk een kaarsje branden,
genieten van mooie muziek en een moment van bezinning beleven. Nachtlicht is gratis en iedereen is
welkom. Tussen 20-22 uur wisselen Mieke Keizer (dwarsfluit) en LEAD (vier singer-songwriters) elkaar af.
Om 22 uur is er Gregoriaanse muziek (de nachtmis voor Johannes) van de Schola Cantorum o.l.v. Cees-

Willem van Vliet. Om 22.45 is er een afsluiting met een avondgebed. Van harte welkom!
Stadsdominee ds. Diederiek van Loo
Agenda
zo 12-06: Vanavond is de jaarlijkse Trinitatisdienst van alle wijken van de Protestantse Gemeente
Amersfoort in de St. Joriskerk, aanvang 18.00 uur, aansluitend een eenvoudig broodmaaltijd.
za 18-06: afscheidsmiddag ds. Borger, 14.30 - 17.30 u in De Bron
De Open Kerk
De Bron is weer 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.
Actie Vakantiegeld delen
We vragen nu uw aandacht voor deze actie om straks anderen een beetje zomerplezier te gunnen.
De actie ’Vakantiegeld Delen’ wordt voor de 19e keer georganiseerd door de diaconieën van de
Protestantse gemeente Amersfoort en Hoogland/Amersfoort-Noord, in nauwe samenwerking met veel
andere kerken, en met dank aan de Stichting Caritas, Jeugdzorg Utrecht.
Tot 1 juli 2022 kunt u een bijdrage van uw vakantiegeld storten op het onderstaande rekeningnummer:
NL20 INGB 0000 1396 31 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort
Collecte 5 juni
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 en 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: Onderhoud wijkkerk De Bron
ds R.G. van der Zwan,  475 5158 ma/di/vrijdag mail: reinvanderzwan@debronamersfoort.nl
ds B. Borger,  479 9080 dins-en donderdag mail: berendborger@debronamersfoort.nl
of predikant@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

