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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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Bloemen
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. Vos.
Bij de dienst
De dienst wordt geleid door ons gemeentelid ds. Lenie Schoonderbeek. Fijn dat ze de dienst van mij wilde
overnemen. Jl. maandag testte ik positief op corona. Dat kan ook zonder carnaval, wintersport of
anderszins zich ophouden binnen 1,5 m van anderen! Tot en met zaterdag moet ik binnen blijven en dan
24 uur klachtenvrij zijn om vóór volgende week vrijdag weer naar buiten te mogen. Ik ben een van velen,
ook binnen onze gemeente.
Anja Kramer zou vertellen over het Mali-project. Dat is verschoven naar een nader te bepalen datum.
ds. van der Zwan
Avondmaalviering in kleine kring
Op zondag 27 maart vieren we in de kerkdienst het avondmaal. Voor wie de kerkdiensten niet kan
bijwonen maar wel naar De Bron kan komen, is er op zaterdagmiddag 26 maart om 16:30 u een
avondmaalviering in kleine kring. Een korte viering met lezing, lied, gebed, delen van brood en wijn,
zegen. Ik bereid het van harte voor, maar verneem wel graag of er mensen zullen komen. Als u wilt
deelnemen, wilt u zich dan vóór donderdag 24 maart aan (laten) melden bij mij? ds. van der Zwan

De Stille Week
In de Stille week zijn er weer drie gezamenlijke vespers met de Adventkerk en de Schaapskooi, namelijk
op 11, 12 en 13 april. De eerste wordt gehouden in De Bron en de afspraak is dan dat een lector uit een
andere kerk die avond de lezingen verzorgd. Aan de lectorengroep van De Bron is gevraagd om op een
van de andere twee avonden de lezingen te verzorgen, maar als u niet in de lectorengroep zit en toch een
keer de schriftlezingen wilt verzorgen, dan verneem ik dat graag.
ds. Borger
Pastoraat in coronatijd
Bijna alle beperkende maatregelen die getroffen waren om de corona-besmettingen tegen te gaan zijn
opgeheven. We mogen ons weer zonder mondkapje op overal begeven, we mogen weer een huis vol
mensen op bezoek hebben, we hoeven niet meer verplicht 1,5 meter afstand te houden, enz. Maar het zal
u niet ontgaan zijn dat het aantal besmettingen juist nu erg snel omhoog gaat. En dat heeft gevolgen voor
het pastorale bezoekwerk. Wij weten dat u een bezoek van de predikanten of leden van het pastorale
team erg waardeert, maar we blijven daarin voorlopig terughoudend. Concreet betekent dat bijvoorbeeld
dat we in principe per dag één adres bezoeken als daar aanleiding voor is. Wij vragen daarom nog steeds
om uw begrip als een bezoek van ons aan u niet meteen plaats kan vinden. We hopen natuurlijk allemaal
dat de besmettingscijfers op korte termijn weer naar beneden gaan en we weer meer bezoekjes kunnen
afleggen. Aarzel bij dit alles niet om contact te (laten) leggen als daar reden voor is!
ds. Borger, ds. v.d. Zwan

Oecumenische Vesperdienst op zondagmiddag 13 maart om 17:00 in De Hoeksteen.
In de serie vesperdiensten met als thema de "Groene Bijbel" laten we ons deze zondag inspireren door 'de
Duif' uit het verhaald van Noach in Genesis 8. De Groene Bijbel wordt door de Amersfoortse kerken als
een estafettestokje aan elkaar doorgeven. In deze bijzondere uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling zijn
gedeelten gemarkeerd die aanknopingspunten bieden tot 'groen leven'. Ze zijn een uitnodiging om
respectvol om te gaan met mensen en met de hele schepping, die ons als Godsgeschenk is toevertrouwd.
Hoe actueel is dit thema ook juist nu. Nu we zo plotseling in Europa met een verschrikkelijke oorlog zijn
geconfronteerd bepaalt 'de Duif' ons bij de kostbaarheid van en het verlangen naar leven, toekomst,
vrijheid en vrede. Voorganger is ds. Marijke van de Pol, Corry Nap-van Dalen heeft een verbeelding bij het
thema gemaakt, muziek en zang worden verzorgd door decantorij. Van harte uitgenodigd.
U kunt de vesperdienst ook thuis meemaken op verschillende manieren: via
YouTube kanaal:<https://hoeksteenamersfoort.email-provider.nl/link/37cvls5ibi/0u5q9l9eoi/6d
lbdhhooy/cbnbei8yhm/ruiavtlg5l> youtube.com/De Hoeksteen Amersfoort; of alleen audio via:
<https://hoeksteenamersfoort.email-provider.nl/link/37cvls5ibi/0u5q9l9eoi/rp
kmntkvov/cbnbei8yhm/ruiavtlg5l> kerkdienstgemist De Hoeksteen
Job van den Berg/Minke Bruning
Soos 12+
Op zaterdagavond 19 maart is er weer Soos. Jullie worden om 19 uur 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 !!
groetje,s Dominique Robin,Harmen en Edwin
The Crucifixion van John Stainer door Projectkoor Brandpunt
Op 10 april a.s., de zondag voorafgaande aan de Stille Week, voert het Projectkoor Brandpunt het passie
oratorium The Crucifixion van John Stainer uit in de Fonteinkerk te Amersfoort. Het concert begint om
16.15 uur.
Dit oratorium is een intense muzikale bewerking van de weg van Gethsemané naar Golgotha en de
kruisiging van Jezus. Deze gezongen meditatie over het lijden van Jezus Christus vormt dan ook een
inspirerende aanloop naar de Stille Week.
Aan The Crucifixion doen ruim 75 zangers en zangeressen mee. Medewerking wordt verleend door John
van Halteren (tenor), Peter Arink (bas/bariton), Felicity Goodwin (orgel) en At Vel Musica ensemble. Zij
zijn allen uitstekende musici die garant staan voor een prachtige vertolking. Het geheel staat onder leiding
van Marijke van Leerzem. Entreekaarten zijn online te verkrijgen via www.Projectkoorbrandpunt.nl.
Koffie of thee voorafgaand aan het concert is gratis. De zaal is open vanaf 15.30 uur.
De kaarten kosten € 17,50 per stuk, Studenten /CJP-houders € 15,00 en kinderen t/m 12 jaar gratis.
“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’.
Groene Wissel wandeling
Op zaterdag 26 maart organiseren Sietske Hilverda en ondergetekende een Groene Wissel wandeling in
Steenwijk. Het is een rondwandeling van 18 km die begint en eindigt bij het station in Steenwijk. Het is
een erg mooie wandeling, je kunt je nog tot en met woensdag 23 maart opgeven via de
mail: wieke.vanraalte@gmail.com
Het is tevens een goede oefening voor het Pelgrimstochtje de week erna!

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
Inzamelingactie kleding/ zet alvast in uw agenda 23 april
Ook dit voorjaar is er weer de kledinginzamelactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood.
Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen wij in Oeganda kinderen, na Covid-19, weer
terug naar school laten gaan.
U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken inleveren op zaterdag 23 april tussen 10.00 - 12.00 uur
bij de PGA-wijkgemeente De Bron , Vogelplein 1.
Hartelijk dank namens de diaconie De Bron.
Meat en greet meat 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!
Klaverjassen
In de Bron speelt elke dinsdagmorgen de klaverjasclub. Deze club bestond al in de Opstandingskerk en is
na de fusie met de Bron blijven bestaan. Het aantal leden loopt door allerlei omstandigheden terug. Wij
zoeken dus nieuwe leden. Kunt u redelijk goed klaverjassen dan bent u welkom: kom vrijblijvend een
keertje kennismaken . We spelen van 9.00 - 12.00 uur. Inlichtingen: Henk Verbaan, tel.4723682
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 13 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: Oekraïne
2: Onderhoud wijkkerk De Bron

Oekraïne
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.
De opbrengst gaat via Kerk in Actie naar Giro 555
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

