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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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Liederen
Psalm 130: 1 en 2
Psalm 130: 3
Lied 413: 3
Pie Jesu, Luisterlied
Lied 459: 1,3,4 en 5
Lied 1010
Lied 538: 1, 3 en 4

Bloemen
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. en mw. Wijma.
Bij de dienst
In Drieluik hebt u kunnen lezen over het 40-dagenproject waar we in deze 40 dagen mee aan de slag
zouden gaan. Het project heet 'Ben je klaar voor het feest?' Helaas heeft de tijd ons ingehaald en is
het,gezien de oorlog in Oekraine, niet zo gepast om het nu over een feest te hebben. Dus geen slingers
en geen projectlied in de kerkdienst. De lezing uit het Johannesevangelie voor deze zondag, Johannes 11:
55 - 12: 11 lezen we wel. Daarnaast lezen we ook Psalm 120. Deze psalm is ook gelezen in de
gebedsviering op 27 februari jl. in de St. Joriskerk. Per week zullen we bekijken of en hoe we aandacht
kunnen geven aan het voorgestelde project.
Huispaaskaarsen
Er kunnen weer Paaskaarsen voor thuis besteld worden. De intekenlijst ligt op de tafel in de kerk t/m
zondag 6 maart.
Landelijke noodhulpactie
Afgelopen week is er een landelijke noodhulpactie gestart voor de gebeurtenissen in de Oekraïne. De
samenwerkende hulporganisaties (Giro555) slaan de handen ineen om hulp te bieden.
Het moderamen van de diaconie heeft na onderling overleg besloten om de diaconale collecte van zondag
13 maart te bestemmen voor de Oekraïne.
Rekeningnummer van de diaconie waarop de collecten en giften gestort kunnen worden is NL72 SNSB
0937 0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort
Protestantse kerk in Nederland
Waar we bang voor waren, is gebeurd: het is oorlog in Oekraïne. Dit betekent onbeschrijflijk leed voor de
mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en
christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen. Zij hebben onze steun en
ons gebed harder nodig dan ooit.
We roepen op om te doneren voor de mannen, vrouwen en kinderen die hard getroffen worden door de
gebeurtenissen in Oekraïne. De nood is ongekend hoog. Er is behoefte aan directe noodhulp, zoals
onderdak, medische zorg en schoon drinkwater. Voor miljoenen Oekraïners, onder wie 7,5 miljoen
kinderen, is niets meer zeker. Zij zijn afhankelijk van humanitaire hulp en hebben onze steun nu nodig.
Wandel jij mee met ‘t 25e Pelgrimstochtje?
’t Pelgrimstochtje viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan en jij kan meepelgrimeren! Op 1 en 2 april wandelen
wij, ongeveer 35 pelgrims, per dag zo’n 20 km in de omgeving van Heiloo. Tussendoor overnachten we in
het lokale klooster Onze Lieve Vrouw ter Nood. Om dit bijzondere jubileum te vieren, organiseren we op
zondagochtend 3 april een speciale Pelgrimsdienst in De Bron. Enige achtergrondinfo: ruim 25 jaar
geleden namen twee dominees, Han van Verseveld en Jan Wolswinkel, het initiatief voor een tweedaagse
wandeltocht met overnachting in een klooster. De jaren erna groeide ’t Pelgrimstochtje uit tot een gewilde
activiteit, met veel fans uit Amersfoortse kerken en daarbuiten. Naast een redelijk fit lijf nemen we zo
weinig mogelijk mee in onze rugzak. Want een wijs man zei ooit: ‘Alles wat je thuis laat, is meegenomen!’
Kosten voor dit 25e Pelgrimstochtje, inclusief avondmaaltijd, overnachting en ontbijt: € 100,00 p.p. Zin

om mee te pelgrimeren? We hebben nog een paar plekjes vrij! Meer weten of meteen aanmelden? Bel of
mail mij 0626218815, jvdbijl@axemedia.nl.
Jeroen van der Bijl
Paasgroetenactie 2022
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan
gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Het ontwerp voor de kaart is
door vrouwelijke gedetineerden van de P.I. Nieuwersluis gemaakt . Ook onze gemeente doet mee aan
deze actie. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets
persoonlijks op staat. Ook al weet u niet wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een
bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in
de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Doet u ook mee? Vraag een kaart aan per mail
diaconie@debronamersfoort.nl of bel 06-17105487dan zorgen wij dat u een kaart krijgt. Inleveren kan op
Verzetsplein 177, Verdiweg 6 of Hobbemastraat 55. Lukt dit niet dan halen wij de kaart bij u op. De
uiterste inleverdatum is 6 maart.
Diaconie De Bron
Inzamelingactie voor Gered Gereedschap
Op zaterdag 26 maart houdt de diaconie van De Bron een inzamelingsactie voor de
landelijke stichting Gered Gereedschap.
Op de website van de afdeling in Nijkerk staat het volgende over het doel van de
stichting:
Om huizen te bouwen, kleding te naaien en meubels te maken zijn gereedschap en
machines nodig. In Nederland wordt overbodig of verouderd gereedschap vaak
weggegooid.
Veel ontwikkelingslanden hebben echter een drastisch tekort aan gereedschap.
Gered Gereedschap zamelt afgedankt gereedschap en machines in, knapt het op en verzendt het naar
ontwikkelingslanden. Op scholen wordt een vakopleiding gegeven voor een beroep. En zo is men dan in
staat een eigen bestaan op te bouwen en geeft u de mensen daar een toekomst.
Heeft u nog gereedschap liggen in een kast, in de schuur of garage of op zolder dat u niet meer gebruikt?
Kom het inleveren op 26 maart van 14:00 tot 16:00 uur in De Bron. Alle gereedschap is welkom!
Heeft u een vraag over deze actie, graag een e-mail sturen naar het e-mailadres van de diaconie;
diaconie@debronamersfoort.nl.
Roland Fennema
Inzamelingsactie voor Mikondo, alleen dit weekeinde nog!
Het kaarsstookseizoen is bijna ten einde. De dagen worden langer, de temperatuur begint
te stijgen. We gaan weer naar buiten! Daarom staat de kist voor de kaarsrestanten dit
weekeinde nog in de hal.
Hierna zullen wij zorgen dat de kaarsrestanten bij Loes van der Ham terecht komen,
zodat ze weer kaarsen kan gaan maken voor Mikando.
Roland Fennema, 06 22 77 37 33
Meat en greet met Peter en Riek
Zaterdag 19 maart 16.45 uur tot 19.00 uur De Brugkerk Aanmelden per mail;
pgaprojecthospice@gmail.com Kosten: vrije gift Uitnodiging voor een meat en greet met Peter en Riek,
Eindelijk kunnen we uit eerste hand horen en proeven, hoe Peter en Riek met onze donaties verder
bouwden aan een Hospice voor daklozen. We hebben er een feestelijk programma van gemaakt en wel
voor alle leeftijden:
We proeven van diverse smakelijke hapjes uit Centraal Azië.
We luisteren en praten met Peter en Riek over hun ervaringen, hoop en zorgen.
We zingen samen o.l.v. dirigent Jan Hendrik van Schothorst mooie liederen.
We gaan kaarten maken voor de patiënten van het Hospice.
De opbrengst van het programma is ten behoeve van het Hospice project. Aan dit project hebben we ons
als PGA kerken gezamenlijk voor twee jaar verbonden. Van harte aanbevolen!

“Amersfoort geeft warmte”
Actie herverdeling energiecompensatie
Voor veel minima wordt de energierekening dit jaar onbetaalbaar. De
compensatie van de rijksoverheid van circa €400 en de aanvulling van €200
voor de minima door gemeenten, zullen voor velen onvoldoende zijn om het
warm te stoken. Zoals ook in een aantal andere gemeenten, starten kerken in Amersfoort een actie om
hen te helpen. Mensen die vinden dat ze het ‘goed’ hebben en de energiecompensatie kunnen missen,
kunnen een donatie geven aan mensen, die door de stijging van energiekosten niet rondkomen.

De actie wordt gehouden van 6 maart tot 10 april, deelt u mee?
Laat uw mede Amersfoorters niet in de kou staan en steun deze actie!
Doneren kan op rekening NL18INGB0002307132 t.n.v. Raad van Kerken, o.v.v. “Amersfoort geeft
warmte”. Dit is een ANBI rekening. De volledige opbrengst gaat naar de doelgroep. De verdeling gebeurt
in overleg met de minimacoaches van de gemeente Amersfoort.
Comité van aanbeveling: ds. Arjan Plaisier (voormalig scriba van de Protestantse Kerk in Nederland),
Cieka Galenkamp (coördinator Voedselbank Amersfoort) en mr. Aart Veldhuizen (oud notaris).
Voor meer informatie:
- email naar: Amersfoortgeeftwarmte@gmail.com
- bel Hetty van Berkum-Admiraal tel 06 42642643 of Jennie Harmelink, tel 06 40307382 , namens
initiatiefgroep ‘Amersfoort geeft warmte’.
Soos 12+
Op zaterdagavond 19 maart is er weer Soos. Jullie worden om 19u verwacht in De Hoeksteen om samen
pannenkoeken te bakken en uiteraard te eten ! Kortom een gezellige avond met een hapje en drankje.
Ben jij erbij ? Laat even een berichtje achter in de app groep.
Tot 19 maart !!
groetjes Dominique Robin,Harmen en Edwin
Agenda

do 10 maart kerkenraadsvergadering, 18.00 uur

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.
Collecte 6 maart

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 : 40-dagentijdcollecte Zending Rwanda
2 : Wijkgemeente De Bron
Rwanda, met zusters werken aan gezond eten
In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond
kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden.
Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Zij leren
hen over veeteelt en over het verbouwen van groenten en fruit met moderne landbouwtechnieken. Na de
training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor
gezonde voeding geven.
ds R.G. van der Zwan, tel:475 5158 ma/di/vrijdag mail: reinvanderzwan@debronamersfoort.nl
ds B. Borger, tel: 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

