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Pinksteren
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)
voorganger ds. Rein van der Zwan
ouderling kr Hilma Bannink
knd
Esther van Rooijen
diaken
Roland Fennema
beamer
Nico van Niejenhuis
lector
Tamar Slofstra
camera
Klaas Modderman
organist
Ed Vliem
koster
Fred van den Broek
volgende week ds. Berend Borger

Liederen
Lied 672:1,6,7
EL 256
Lied 670:1
EL 152
Lied 680:1,2,4
Lied 769:1,5
Lied 675:1
Lied 686
Lied 687:1,3

Bloemen
De bloemen gaan met hartelijke groet van de gemeente naar mw. Kirpestein.
Pinksterfeest - feest van de hoop
De Geest van Pinksteren is de Geest van hoop. Zo vieren we dit feest in een wereld waar zoveel hopeloos
lijkt. Niet om weg te kijken, maar om in geloof vol te houden. Daar horen liederen en muziek bij met orgel
(Eddy Vliem) en dwarsfluit (Fred van den Broek).Vanaf 9:30 u staat de koffie klaar op de stoep van de
kerk. Na de dienst is er ook volop gelegenheid tot ontmoeting. Iets lekkers bij de koffie, thee, limonade
hoort er wel bij. Als u/jij iets wil bakken of kopen, doen! Als een aantal mensen dat doet is er altijd
voldoende. Wie online het feest meeviert ook een gezegend Pinksterfeest gewenst!
Agenda
09 06 pastoraal overleg van de pastorale teams van de Emmauskerk en de Bron in De Bron, 19.30 uur

Jaarlijkse gezamenlijke dienst
Op zondag Trinitatis, 12 juni a.s., komen we om 18.00 uur weer samen voor de jaarlijkse gezamenlijke dienst
voor heel de PGA, en nu ook de PGHAN.
Onlangs is namelijk afgesproken in het overleg van de moderamina van de PGA en de Protestantse Gemeente
Hoogland/Amersfoort-Noord, dat ook de leden van de PGHAN van harte welkom zijn!
In de Sint-Joriskerk hebben we eerst de viering, en daarna 'breken we het brood, in vreugde en in eenvoud van
hart' (Hand. 2:46).
Bijgaand een prachtige poster met de uitnodiging. Voor nu: gezegende Pinksterdagen toegewenst!
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. CeesWillem van Vliet. Om 22.45 is er een afsluiting met een avondgebed.
Van harte welkom!
Stadsdominee ds. Diederiek van Loo
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, Gery, Hendrikje, Hennie, Janette en Zieny.

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 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 : Zending/ Boeren in KwaZulu-Natal
2 : Kosten predikantsplaatsen
Bijbel brengt arme boeren in actie.
Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze
geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze
mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met de bijbelverhalen
en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengsten kunnen verhogen. In het
kader van "jong geleerd, oud gedaan" investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een
structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt.
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
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