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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)
Liederen
voorganger ds Rein van der Zwan
Lied 700: 1, 3
ouderling
Connie van der Zwan knd
Esther van Niejenhuis
Lied 679: 1, 2, 3, 7
diaken
Rina Lammers
beamer
Nico van Niejenhuis
Lied 715: 1, 2, 4
welkom
Annet Dijksterhuis
camera
Elaine Modderman-de Koning
Lied 676
lector
Tamar Slofstra
koster
Fred van den Broek
Lied 687: 1, 3
organist
Ed Vliem
12 + in de eigen ruimte Aartje van 't Land
volgende week ds Berend Borger
reserveren via mail: debronreservering@gmail.com
komende zondag:
Annet Dijksterhuis 033 472 8552
zondag 13 juni:
Roland Fennema 06 227 737 33
's zaterdags voor 18.00 uur
Bloemen
De bloemen gaan met hartelijke groet van onze gemeente naar mw. Willemsen.
Wij leven van de wind.
Zo zingt lied 687. Terwijl een zegswijze is: Van de wind kan je niet leven. Hoe zit dat met de wind in
Bijbeltaal? We lezen enkele teksten. Liederen klinken waarin we hopelijk, bij wijze van spreken, de wind
voelen waaien. Want: De Geest van God waait als een wind / op vleugels van de vrede, / als adem die ons
leven doet. (Marijke de Bruijne, Lied 691)
Koperhorst
De door de overheid aangekondigde versoepelingen in de maatregelen betekent ook dat de kerkdiensten
op zaterdagmiddag in de Koperhorst weer van start gaan. Aanstaande zaterdag, 12 juni, is de eerste. Alle
bewoners in de Koperhorst die lid zijn van de wijkgemeenten Adventkerk, De Bron en de Hoeksteen
ontvangen een rooster. De diensten mogen nog niet door gasten van buiten worden bezocht, en er mag
ook nog niet gezongen worden, maar er mag wel muziek klinken. De diensten beginnen steeds om 16.30
uur. Op 12 juni is ds. Borger de voorganger.
Kringloopwinkel Red een kind zoekt vrijwilligers
Voor onze kringloopwinkel in Amersfoort zijn wij dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wij zoeken
mensen die in de winkel willen werken, maar ook zijn wij op zoek naar technische mensen die elektrische
apparaten willen testen voordat ze in de winkel komen te liggen. Dus, ben je op zoek naar zinvol en
gezellig vrijwilligerswerk (overdag)? Mail dan met: info.amersfoort@kringloopredeenkind.nl
We komen graag met je in contact.
Monique Lutein, bestuurslidwinkel Amersfoort
Even ertussenuit in natura
Wie zouden we blij kunnen maken? Vorig jaar heeft een gezin dankbaar gebruik gemaakt van het aanbod
van een van onze gemeenteleden die haar vakantiehuisje voor een week in de zomer beschikbaar stelde.
Ook dit jaar biedt zij haar huisje weer een week in juli of augustus aan. Het is een compleet ingericht
vakantiehuisje van alle gemakken voorzien voor 4 personen in een bosrijke omgeving in de provincie
Utrecht. Wilt u meedenken? Reacties graag bij het diaconale team. Rina Lammers tel 06-17105487 of
diaconie@debronamersfoort.nl.
Open Kerk
Met heel veel plezier kunnen we u meedelen dat de Kerk weer OPEN is op de zaterdagmiddagen. Wij
verwelkomen u graag vanaf 5 juni tussen 14.00 en 16.00 uur, vanzelfsprekend met het in acht nemen
van de regels (mondkapje, afstand en het noteren van naam e.d.)
Heel graag tot zaterdag 5 juni!
Annie, Hennie, Hendrikje, Zieny, Janette

Collecten 6 juni
Dit is het 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. We vragen
u dit vooral te blijven doen!
De collecteopbrengsten blijven namelijk iets achter, terwijl de goede doelen juist in deze
tijd een extra bijdrage goed kunnen gebruiken. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
1: diaconie
2: kosten predikantsplaatsen
Collecte bestemd voor Diaconie.
Vanuit de plaatselijke diaconie worden diverse zaken georganiseerd in het kader van zorg om elkaar. Om
dit diaconale apparaat te kunnen laten werken wordt deze collecte vandaag gehouden. De plaatselijke
diaconie heeft haar eigen verantwoordelijkheid wanneer het om ondersteuning en zorg aan de naaste
gaat. De opbrengst van deze collecte is voor de diverse diaconale uitgaven, die uw diakenen op hun weg
tegenkomen. Te denken valt aan individuele financiele ondersteuningen op plaatselijk niveau, maar ook
landelijke en mondiale hulp.

ds. R.G. van der Zwan, Australiëring 15, 3823 XK, tel: 475 5158 ma/di/vrijdag rgvanderzwan@kpnmail.nl
ds. B. Borger, v. Randwijcklaan 181, 3815 MS, tel: 479 9080 dins-en donderdag b2.borger@planet.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: of
koster@debronamersfoort.nl

