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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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volgende week dhr. Kees Hoogendoorn
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mw. Glas.
Bij de dienst
We lezen vandaag Psalm 37, de psalm van de zondag. Er is een dichter die Psalm 37 als volgt heeft
weergegeven:
Wees stil.
Al het andere van a tot z
is zeggen: hij is zien.
Wat het betekent? Kom zondag naar de kerk of stem af op de online viering.
Samen aan tafel
Beste mensen we mogen weer voor u koken. Woensdag 23 februari om 6 uur kunt u weer
aanschuiven.
Vanaf half 6 kunt u weer binnen lopen. Opgeven is nog wel nodig telnr. 4750121
Tot woensdag
Nel van Heiningen
Huispaaskaarsen
Er kunnen weer Paaskaarsen voor thuis besteld worden. De intekenlijst ligt op de tafel in de
kerk t/m zondag 6 maart.

Inzamelingsactie voor Mikondo!!
Rond kerst konden we in De Bron weer kaarsen kopen waarbij de opbrengst naar Mikando is gegaan.
De verkopen ging zo goed, dat Loes van der Ham nu helemaal door haar voorraad kaarsrestanten is.
Wij willen vanuit de diaconie haar helpen om haar voorraad weer op pijl te krijgen. 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. In de hal van de De Bron staat een kist waar u de
kaarsrestanten kunt indoen.
Roland Fennema, 06 22 77 37 33.
Uitslag van de Kerkbalans 2022
Op grond van de stand van 14 februari kunnen wij melden dat reeds 64% van de leden van De Bron haar
of zijn toezegging heeft gedaan voor de jaarlijkse bijdrage aan onze wijkgemeente. We zijn dankbaar dat
u dat hebt gedaan, want hiermee zijn wij al een eind op streek om onze begroting van € 100.000 te
halen! Heeft u uw toezegging nog niet gedaan, dan verzoeken wij u vriendelijk dit alsnog te doen. Het is
nog altijd moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen, nu door corona ons gebouw nog niet altijd kon
worden verhuurd. En wij willen dit jaar graag weer zoveel mooie dingen samen kunnen doen!
Namens de kerkrentmeesters,
Annet Dijksterhuis
Agenda
Donderdag a.s. komt het moderamen bij elkaar. In die bijeenkomst zal ook gesproken worden over de
manier waarop we in De Bron om zullen gaan met de aangekondigde versoepelingen. Misschien leest u er
in de volgende nieuwsbrief al wat meer over.

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.
Bloemengroet voor Detentiecentrum Zeist
Onze wijkgemeente brengt ongeveer twee keer per jaar een bloemengroet naar het Detentiecentrum
Zeist. In het Detentiecentrum wonen mensen ( ook kinderen ) die illegaal in Nederland verblijven en
uitgezet worden. Het doel van de bloemengroet is de mensen binnen in het centrum te laten weten dat we
hen niet vergeten en de mensen buiten ervan te doordringen dat vluchtelingen zonder strafblad niet in de
gevangenis horen.
Gert van Bokhorst regelde de bloemen namens onze wijkgemeente. Wij vragen wie van u wil dit
overnemen. Zou u dit willen doen of wilt u informatie mail naar diaconie@debronamersfoort.nl of bel 0617105487.
Diaconie De Bron
Alles komt goed?!
De veertigdagenkalender 2022 is er weer met als thema "Alles komt goed" Deze kalender neemt je mee
op weg naar Pasen. Met voor iedere dag een bijbeltekst, gebeden, lied en / of een korte overdenking.
Woorden van Hoop.
Van deze (gratis) kalender liggen er een aantal in de kerk. U kunt ook er één aanvragen door te mailen
naar diaconie@debronamersfoort.nl of bel 06-17105487 dan zorgen wij dat de veertigdagenkalender bij u
thuis komt.
Een gezegende tijd op weg naar Pasen toegewenst.
Diaconie De Bron
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 06-17105487 dan 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.
Collecte 20 februari
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 : Werk onder gevangenen - Stichting Exodus

2 : Onderhoud Wijkkerk De Bron
Stichting Exodus is een forensische zorgorganisatie die landelijk met ruim 300 professionals en 1500
vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan (ex-)gedetineerden , hun familieleden en de kinderen
van de (ex-) gedetineerde. Zij bieden een begeleid wonen traject in één van de Exodushuizen
verspreid over het land, of bieden steun met ambulante hulpverlening. Exodus werkt met het doel:
perspectief bieden en een veiligere samenleving creëren met hun deelnemers. De kernwaarden zijn
daarbij leidend: perspectief, volhardend, samen, moedig.
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.
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