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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
voorganger ds Berend Borger
lied 216: 1 en 2
ouderling
Janette Kuijt
knd
Esther van Rooijen
lied 216: 3
Psalm 81: 1, 9 en 11
diaken
Rina Lammers
beamer Nico van Niejenhuis
kinderlied: voor we gaan...
lector
Coby Karman
camera Martin Reijnhout
lied 647
organist
Terry Hamberg
koster
Fred van den Broek
lied 653: 1 en 2
volgende week mw. ds Maaike de Goei-Jansma
lied 653:7
Bloemen
lied 657: 1 en 2
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar
lied 981: 1,2 4 en 5
de heer en mevrouw van der Vaart.
Bij de dienst
Vandaag lezen we verder uit Lucas 24, over de Emmaüsgangers. Daarnaast is Anja Kramer aanwezig om
iets te vertellen over het scholenproject in Mali wat zij, haar zus Roelie en oudere broer Eddy na het
overlijden van hun vader hebben voortgezet. Anja zou al op 13 maart komen, toen we ook voor dit
project gecollecteerd hebben, maar toen viel ds. van der Zwan uit vanwege corona en kon de presentatie
niet doorgaan. Na de dienst, bij de koffie, is er gelegenheid om met Anja in gesprek te gaan over de
voortgang van het project.
Vanmiddag Bidden en ontmoeten met Oekraïense vluchtelingen.
Op de zondag waarop het orthodoxe Paasfeest wordt gevierd nodigen Amersfoortse kerken iedereen uit
om met Oekraïense vluchtelingen te komen bidden voor vrede en hoop. Na de gebedsdienst is er
gelegenheid hen te ontmoeten. Vluchtelingen van de locaties op de Zonnehof en Plotterweg worden
uitgenodigd. Maar ook vluchtelingen die bij particulieren verblijven, evenals vrijwilligers en tolken, zijn
van harte welkom. Plaats/tijd: - zondagmiddag 24 april 15.00u: St Joriskerk, Hof 1: gezamenlijke
oecumenische gebedsdienst - aansluitend lopen om ca 16.00u lopen we naar de St Franciscus
Xaveriuskerk, ’t Zand 29; ontmoeten tot uiterlijk 17.15u. Tip: installeer de gratis vertaal-app pryv.it op je
smartphone! Nadere informatie: - Jennie Harmelink, dow@pkn-amersfoort.nl  06 4030 7382 - Christian
Visser, christianvisser@outlook.com  06 5111 8463
Kei heilig - fotowedstrijd en expositie
Wat is jou heilig in Amersfoort? Maak een foto van een plek die je raakt, laat zien wat voor jou belangrijk,
bijzonder, hoopgevend, 'meer dan het gewone' is. Een fotowedstrijd voor amateurs
en professionals; zie www.stadsdominee.nl/foto. De tentoonstelling is 11 juni - 28
augustus in de Amersfoortse Zwaan
vr 10-06 t/m zo 12-06 Jonakamp is een feestje !
Dat feestje voor de kinderen die de basisschoolleeftijd hebben gaat dit jaar plaats
vinden van vrijdag 10 t/m zondag 12 juni in het Boshuis in Driebergen. De
inschrijving is geopend en de eerste aanmeldingen zijn al binnen!! Iedereen die
vorig jaar is mee geweest op de Jona Kampdag heeft als het goed is inmiddels een
uitnodiging ontvangen en ook via de kindernevendiensten/Kiem is de uitnodiging
verspreid (of gaat verspreid worden)
Heb jij of je ouders geen mail of uitnodiging ontvangen maar wil jij wel
mee? Stuur dan even een mail naar jonakampamersfoort@gmail.com dan sturen
wij de uitnodiging met alle informatie alsnog toe. Dit mailadres mag jij (of je
ouders) ook gebrui-ken als er vragen zijn. Bellen met onderstaande telefoonnummers mag uiteraard ook.
Een vriendje of vriendinnetje mag ook mee. En vanuit de meeste kerken gaat er ook leiding mee dus de
kinderen hebben meestal wel een bekend gezicht. Uit de Bron gaan bijvoorbeeld Fleur Wildeman en Thirza
Slofstra mee, de Hoeksteen zal o.a. worden vertegenwoordigd door Dominique de jong en Jonne Odding
en vanuit de Emmauskerk gaan o.a. Jarina Woudenberg en Robin Hardeman mee. Spelletjes, activiteiten,
spelen en ravotten in het bos en heel veel lol dat is Jonakamp! Ga jij ook mee op kamp??
Namens het team, Martine van Heiningen  06-1069 3611 Edwin ten Haken  06-4808 1150

Bewoners gezocht voor woning Sint-Joriskerk
Welk (jong) stel heeft belangstelling voor de voormalige kosterswoning van de Sint-Joriskerk? De royale
woning is op een prachtige locatie in de binnenstad – Zevenhuizen 3 – en komt vanaf juni vrij. De woning
staat in verbinding met de kerk. Bij het vaststellen van de huur wordt rekening gehouden met geleverde
tegenprestaties. Het gaat om ongeveer 7 uur schoonmaakwerk en 3 uur hand- en spandiensten zoals openen en sluiten voor leveranciers en gebruikers van de kerk. Deze werkzaamheden kunnen zowel overdag
als ’s avonds op wisselende tijden plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag. Zondag is vrij. Voor
meer informatie en reacties: George Onderdelinden van de Beheercommissie Sint-Joriskerk, email:
george.onderdelinden@gmail.com
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.
Collecten 24 april
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: Werelddiaconaat- Project Hospice voor daklozen in Centraal-Azië 2: Kosten Predikantsplaatsen
Steun het Hospice voor goede medische zorg aan ernstig zieke en terminale dakloze mensen. De wijkdiaconieën van de PGA hebben voor 2021 en 2022 ten behoeve van werelddiaconaat een project gekozen
waar mensen uit Amersfoort direct bij betrokken zijn. Het is een boeiend project, omdat dit hospice een
voorbeeldfunctie vervult in een land, waar terminale zorg nog onbekend is. Daarnaast gaat het om dakloze mensen, die vooral in de grote steden van Centraal-Azië flink vertegenwoordigd zijn. Riek en Peter,
zij zullen met ondersteuning vanuit de GZB het hospice opbouwen. Zij zijn uitgezonden door hun thuisgemeente, de Sint-Joriskerk hier in Amersfoort. Door dit hospice te steunen, dragen wij bij aan een liefdevolle verzorging, na een moeizaam en een hard (over)leven op straat. In Centraal-Azië leven veel mensen
op straat. Ook sterven er jaarlijks talloze daklozen aan onderkoeling en ziektes die verband houden met
het zware leven op straat.
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

