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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
Lied 149: 1 en 3
Lied 283: 1-5
Lied 418: 1 en 2
“Voor we gaan...”
Lied 221: 1, 2 en 3
Gez. 427: 1, 5 en 7
Lied 624: 1 en 2

volgende week ds. Jan Wolswinkel
Bloemen
De bloemen gaan met hartelijke groet van de gemeente naar mw. J. Hennink.
Bij de dienst
Vanmorgen is mw. ds. M. de Goei-Jansma voor het eerst bij ons de voorganger. Zij is predikant in een
verpleeghuis, woont in Amersfoort en is lid van de Adventkerk. Een goede dienst gewenst.
Koninklijke onderscheiding Aartje van 't Land
Z.M. Koning Willem-Alexander heeft Aartje van 't Land benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau
vanwege haar langdurige (halve eeuw) en veelvuldige inzet in vrijwilligerswerk. Naast haar inzet voor
scholen is in het bijzonder haar inzet voor kerkelijk werk gememoreerd. We kunnen dat beamen!
Als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde (1 Kor 12:26). We feliciteren Aartje van harte met
deze onderscheiding. Het mag gezegd en getoond worden: wat ze deed en doet is gewoon bijzonder! Het
is voor haar alleen mogelijk met instemming en ondersteuning van Kasper, die we van harte in deze
felicitatie betrekken! Na de dienst is er gelegenheid tot felicitatie. Adres: Kroesstraat 8, 3815 PZ
Amersfoort.
Griekenlandreis
Ds. Van der Zwan is de komende week met een groep gemeenteleden naar Griekenland om in de
voetsporen van Paulus te treden. Ds. Borger is aanwezig.
wo 04-05 Soos 55+
Woensdagmiddag komen we weer om 14 .00 uur samen in de Hoeksteen. Deze dag gedenken wij de
mensen die voor onze vrijheid zijn gestorven. Dat gebeurt altijd ’s avonds maar dat is voor velen van ons
lastig, daarom zijn we blij dat ds. Bert Prinsen deze middag bij ons komt. Hij vertelt ons over de gedenkmonumenten in Amersfoort en heeft daar ook mooie foto’s van. Er zijn er heel veel in onze stad. We zien
elkaar graag woensdag. Heeft u vervoer nodig, bel dan naar mevr. Wil van der Meij dan wordt het
geregeld. Hartelijk groet namens ons team.
Diny Pathuis
Kei heilig - fotowedstrijd en expositie
Wat is jou heilig in Amersfoort? Maak een foto van een plek die je raakt, laat zien wat
voor jou belangrijk, bijzonder, hoopgevend, 'meer dan het gewone' is. Een fotowedstrijd
voor amateurs en professionals; zie www.stadsdominee.nl/foto.
De tentoonstelling is 11 juni - 28 augustus in de Amersfoortse Zwaan.
Sam's kledingactie
Op 23 april j.l. hebben wij kleding ingezameld voor schoolkinderen in Oeganda zodat zij
wanneer de corona voorbij is weer terug naar school kunnen. Bij de Bron zijn 48 zakken
met kleding ingeleverd, een mooi resultaat. Hartelijk bedankt!!!
De diaconie

ma 30-05 Lezing "Gastvrijheid "
Onder de titel Gastvrijheid publiceerde journalist en schrijver Chris Keulemans (Tunis, 1960) in november
2021 een boek over een van de belangrijkste dingen in het leven: gastvrijheid.
Voor Keulemans, die zelf in zijn leven dertig keer verhuisde, is gastvrijheid even belangrijk als lucht en
water. Hij gelooft dat er over de hele wereld evenveel gastvrijheid wordt gegeven als ontvangen.
Op deze avond maakt hij ons graag deelgenoot van zijn gedachten over een thema dat hoogst actueel is!
Maandagavond 30 mei, met Meet&Greet na afloop. Aanvang 20 uur. Toegang: uw gift.
In samenwerking met de diaconie van de Bergkerk. Aanmelding via email:diaconaat@bergkerk.nl
vr 10-06 t/m zo 12-06 Jonakamp is een feestje !
Dat feestje voor de kinderen die de basisschoolleeftijd hebben gaat dit jaar plaats vinden van vrijdag 10
t/m zondag 12 juni in het Boshuis in Driebergen. De inschrijving is geopend en de eerste aanmeldingen
zijn al binnen!! Iedereen die vorig jaar is mee geweest op de Jona Kampdag heeft als het goed is
inmiddels een uitnodiging ontvangen en ook via de kindernevendiensten/Kiem is de uitnodiging verspreid
(of gaat verspreid worden)
Heb jij of je ouders geen mail of uitnodiging ontvangen maar wil jij wel mee? Stuur dan even een mail
naar jonakampamersfoort@gmail.com dan sturen wij de uitnodiging met alle informatie alsnog toe. Dit
mailadres mag jij (of je ouders) ook gebrui-ken als er vragen zijn. Bellen met onderstaande
telefoonnummers mag uiteraard ook. Een vriendje of vriendinnetje mag ook mee. En vanuit de meeste
kerken gaat er ook leiding mee dus de kinderen hebben meestal wel een bekend gezicht. Uit de Bron gaan
bijvoorbeeld Fleur Wildeman en Thirza Slofstra mee, de Hoeksteen zal o.a. worden vertegenwoordigd door
Dominique de jong en Jonne Odding en vanuit de Emmauskerk gaan o.a. Jarina Woudenberg en Robin
Hardeman mee. Spelletjes, activiteiten, spelen en ravotten in het bos en heel veel lol dat is Jonakamp! Ga
jij ook mee op kamp??
Namens het team, Martine van Heiningen  06-1069 3611 Edwin ten Haken  06-4808 1150
Agenda
Op 4 mei is er, voorafgaand aan de dodenherdenking bij de Burg. Molendijkflat, deze
keer geen bijeenkomst in De Bron. Ds. Borger werkt mee aan een bijeenkomst in De Koperhorst. Dat is in
de Koperhorst tevens zijn laatste bijdrage als predikant van De Bron.
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 1 mei
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 : Plaatselijke stille armoede
2 : Onderhoud wijkkerk De Bron
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

