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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 dhr. Kees Hoogendoorn
Lied 837: 1,3,4
ouderling
Annelies van Beek
knd
Esther van Niejenhuis
Lied 848: 1,3,4 en 5
diaken
Rina Lammers
beamer
Rene van Dijk
Psalm 25b: refrein
lector
Coby Karman
camera
Klaas Modderman
Lied 835: 1,3 en 4
organist
Terry Hamberg
koster
Britte van Eck
“Voor we gaan...”
Psalm 25: 2 en 6
volgende week ds. Neeltje Rietveld-de Jong
Lied 833: 1n, 2e, 3n
Lied 825: 3,4 en 5
Bloemen
Lied 150A: 1,2,3,4
De bloemen uit de kerk gaan deze week met hartelijke groet van onze gemeente
naar de familie Vos
Samen aan tafel
Woensdag 26 oktober gaan we weer voor u koken. Heeft u zich nog niet opgegeven, het kan nog tot 24
oktober. Opgeven bij Nel van Heiningen tel. 033 4750121. We maken weer wat lekkers voor u klaar.
Zaal open vanaf half 6 en om 6 uur starten we met eten. Graag tot dan.
De kookgroep
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
19 november Lieddag: ‘Dat groot mag zijn ons hart’
MuCoBra - Muziek Commissie Brandpunt – organiseert 19 november een lieddag rond liederen van Huub
Oosterhuis en het Dominicus Muziekfonds. Deze tijd vraagt ons om solidariteit, verbinding en heelheid. De
lieddag krijgt daarom het thema mee ‘Dat groot mag zijn ons hart’. Een middag zingen met hart en ziel!
Welkom
Iedereen die van zingen houdt is van harte welkom om met elkaar bekende en minder bekende liederen
te zingen. Je hoeft geen lid te zijn van een koor of een bepaald niveau te hebben. We gaan een middag
lekker meerstemmig zingen met elkaar, onder de bezielende leiding van dirigent Kees van Mechelen en
begeleid door Dick van der Niet op vleugel en Anja van de Bedem op fluit.
Waar en wanneer
Op zaterdag 19 november 2022 van 13.00 tot 16.30 uur, in de kerkzaal van de Oecumenische
Geloofsgemeenschap Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101 in Amersfoort. De kerkzaal is open vanaf
12.30 uur, halverwege de middag hebben we een pauze om elkaar te ontmoeten.
Aanmelden en kosten
Aanmelden kan door vóór 10 november een e-mail te sturen naar mary.hogenkamp@hetbrandpunt.net.
De kosten bedragen 7,50 euro vooraf over te maken op NL34 RABO 0123 0518 00, t.n.v. PG
Hoogland-Amersfoort Noord o.v.v. Lieddag Brandpunt. De partituren worden je dan zo spoedig
mogelijk na aanmelding in pdf toegestuurd. Betaling aan de zaal is mogelijk, maar vooraf verdient de
voorkeur.
Koffie, thee met iets lekkers en het partiturenboekje zijn inbegrepen. Komt en zing het voort!
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. 0682313242, anneliesvanbeek@debronamersfoort.nl Zij weet welke predikant wanneer beschikbaar is en
zal contact met haar/hem leggen.

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
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 : Missionairwerk Pioniersplekken
2 : Onderhoud wijkkerk De Bron
Pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk zijn.
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is
aan zingeving. Kerken spelen hierop in met nieuw vormen van kerk zijn die aansluiting zoeken bij de
omgeving en bij wat mensen bezighoudt. De afgelopen tien jaar zijn er zo'n 150 pioniersplekken vanuit de
Protestantse Kerk gestart. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van
het evangelie gedeeld wordt op een manier waarin mensen zich herkennen.
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.
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