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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. W. van ‘t Veld
Bij de dienst
Afgelopen twee dagen is voor de 25e keer het pelgrimstochtje gelopen, georganiseerd vanuit De Bron en
De Hoeksteen. Pelgrims en oud-pelgrims van die 25 keer zijn in de dienst aanwezig om met ons allemaal
na te denken over ons leven als het gaan van een weg. Een weg, getekend door de weg die Jezus gegaan
is. Daarover lezen we in het Evangelie (Lucas 9:51-53, 57-62 en Lucas 19: 28-29, 41.42). Ds. Woltinge,
van die 25 keer vele malen een van de pelgrims, en ds. Van der Zwan gaan samen in deze dienst voor.
Er wordt zoals elke week kindernevendienst aangeboden. Maar een deel van de kinderen met leiding is
deze zondag in de Emmaüskerk om samen met de kinderen daar te vieren en aansluitend is er spel en
lekker eten.
wo 06-04 Uitnodiging voor de Passiebijeenkomst in De Bron aanvang 15.00 uur
We gaan op weg naar Pasen met het thema van de Vastenactie van Kerk
in Actie, “De zeven werken van barmhartigheid”. We zien afbeel-dingen,
horen teksten, gedichten en kunnen ook weer liederen met elkaar zingen.
De muzikale begeleiding is in handen van Ed Vliem, piano en Jara Vliem,
viool; grootvader en kleindochter. En, heel waardevol, er is ook weer volop
gelegenheid tot ontmoeting. We beginnen om 15.00 uur met een kopje
koffie/thee en we sluiten met elkaar de middag af met een broodmaaltijd.
Einde tussen 18.00 en 18.30 uur. U bent van harte welkom! Wilt u zich
opgeven s.v.p., dan weten wij op hoeveel mensen we mogen rekenen. Laat het ons ook weten als u
vervoer nodig heeft, dat kan geregeld worden. Hennie Wulfers (472 6137; Elly Boon (475 3205.
wo 06-04 Soos 55+ om 14.00 uur in De Hoeksteen
Wat fijn dat we weer samen mogen komen, en wel woensdagmiddag, 6 april om14.00 uur samen in de
Hoeksteen. Mevrouw Coby Elgersma neemt ons mee opHaar reizen. Al Jaren is zij reisleider geweest en
heeft veel meegemaakt, waarover ze smakelijk kan vertellen. Heeft u vervoer nodig belt u dan met.
Mevr. Wil van der Meij (06 2053 2627 dan wordt het geregeld. Hart. groet Diny Pathuis.
vr 08-04 De Fonteinkerk Lezing over de kruiswegstaties
Kruiswegstaties Aad de Haas door Ruud Bartlema. Zie bijlage
za 09-04 Boom-hout-kunst in Buurtpark Rustenburg
Op zaterdag 9 april van 14.00 - 16.30 uur vindt het evenement Boom-Hout-Kunst plaats in Buurtpark
Rustenburg. Voor jong en oud zijn er leuke, leerzame en creatieve activiteiten te zien, te horen en te
doen. Op het programma staan o.a.: demonstratie boomzaagkunst door Jeroen Boersma, bomenwandeling met Abe de Verteller, bomententoonstelling en informatiekraam, houtbewerking door Keistad Hout,
kunstenaressen die met kinderen creatieve workshops gaan doen. De muzikale invulling wordt verzorgd
door een duo zang/harp dat over bomen zingt en speelt en geeft het jong talent gitaarorkest Gitalento uit
Amersfoort een klein concert. De organisatie is in handen van stichting Het Huis van Bartels en ABC
Rustenburg.locatie: Buurtpark Rustenburg (begin van de Rustenburgerweg achter de Molendijkflat) de
toegang is gratis voor nadere info (06-4201 0302

zo 10-04 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. Aanvang 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.
SOOS 12+ 2 activiteiten vlak achter elkaar!
Op donderdag 14 april kijken wij in de Emmauskerk (hopelijk met nog veel meer mensen) op een groot
scherm naar The Passion die om 20.30u begint. De Emmauskerk is vanaf 20.20u geopend. En op
zaterdagavond 16 april doen wij mee aan de Paaschallenge. Wij gaan vooralsnog uit van een aanvangstijdstip van 19.30u. Mocht dit veranderen dan melden wij dat uiteraard in de Soosapp !
Wij hopen jullie op beide activiteiten te zien! groetjes, Robin, Harmen, Dominique en Edwin
za 23-04 Inzamelingactie kleding
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 bij De Bron. Namens de diaconie De
Bron.
Jaarverslag van diaconie over 2021 is beschikbaar
De diakenen van De Bron hebben een jaarverslag geschreven over datgene wat op diaconaal vlak is gebeurd. Heeft u interesse in dit jaarverslag dan graag een e-mailtje naar diaconie@debronamersfoort.nl.
Het is ook mogelijk om een papieren versie te krijgen. Natuurlijk kunt u hierover een diakenen aanschieten. Roland Fennema.
Agenda
woe 6 apr : passiebijeenkomst in De Bron 15:00 - ± 18:15 u
don 7 apr : vergadering pastorale teams De Bron en Emmaüskerk, 19:30 uur 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.
Collecten 3 april
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 en 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: Straatpastoraat/Daklozen. 2: Onderhoud wijkkerk De Bron
Straatpastoraat: Niemand is op straat geboren. Niemand heeft als kind de droom
later op straat te gaan leven. Het overkomt je. Een mens is kwetsbaar. Als er veel misgaat in je leven,
kan het gebeuren dat je dakloos wordt. Of je hebt nog wel een plek om te slapen, maar geen thuis. De
straatpastor (in Amersfoort zijn dit Bernadette van Dijk en Cis de Hoop) maakt contact met mensen voor
wie de straat hun thuis is. Ze wint hun vertrouwen en zoekt met hen naar een zin in hun chaotische of
zelfs lege leven. De straat-pastor organiseert vieringen, bezoekt, bidt en bemiddelt En ook bij het einde
laat de straatpastor de dakloze niet in de steek, maar helpt mee aan een eervolle begrafenis.

ds R.G. van der Zwan,  475 5158 ma/di/vrijdag mail: reinvanderzwan@debronamersfoort.nl
ds B. Borger,  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

