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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 vanuit De Bron (www.debronamersfoort.nl)
voorganger dhr. Kees Hoogendoorn
ouderling Janette Kuijt
knd
Gerard Doornekamp
diaken
Roland Fennema
oppas
Monique Sleeking
lector
Ilse van Niejenhuis
beamist
Hans Garritsen
organist
Piet de Vries
camera
Elaine Modderman-de Koning
koster
Fred van den Broek
Live uitzending 17.00 uur vanuit De Bron (www.debronamersfoort.nl
voorganger ds Rein van der Zwan gedachtenisdienst
volgende week ds Rein van der Zwan viering H.A.

Liederen
Lied 283: 1, 2, 3, 4 en 5
Lied 756: 1, 2, 4 en 6
Lied 747: 1, 4 en 8
‘Voor we gaan..’
EL 37: 3 en 4
Lied 801: 1, 2, 3, 4 en 5
Lied 650: 1, 2, 3 en 4
Lied 416: 1, 2, 3 en 4
LvdK 312: 3

Bloemen
De bloemen gaan vandaag met hartelijke groet van onze gemeente naar mevrouw Glas.
Bij de dienst
Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken onze leden die in dit kerkelijk jaar zijn
overleden. Vanmorgen noemen we hun namen.
Vanmiddag om 17:00 u is er een gedachtenisbijeenkomst met muziek, teksten, gebed en lied. Opnieuw
zullen hun namen klinken, bij elke naam wordt een kaars ontstoken. De nabestaanden zijn per brief voor
deze bijeenkomst uitgenodigd. Voorgaande twee jaren was het een besloten bijeenkomst i.v.m. de
coronamaatregelen. Nu is ieder welkom en ook wordt deze bijeenkomst via internet uitgezonden.
Aan tafel – jaarthema in praktijk!
Lunchtijd
De 12+-groep bereidt deze zondag een lunch voor ‘de ouderen’. Wie daar wel bij wil horen, is welkom.
Aanmelden kan nog tot zaterdagmiddag 12:00 u via aartjevanhetland@gmail.com, tel. 4752980.
Voer voor vroege vogels
Eerste advent, volgende week zondag 27 nov, ontbijt in de kerk. Inloop vanaf 8:30u, ontbijt 8:45-9:15u,
kosten worden gedeeld. Opgave vóór 26 nov 12:00 u via reinvanderzwan@debronamersfoort.nl, app 0630424613, tel. 4755158.
Eten wat de pot schaft
Samen eten, want eten moet je toch! Maandag 28 nov, 18:00 inloop, 18:15-19:00u maaltijd, 19:0019:15 afruimen/opruimen. Kosten worden gedeeld. Opgave vóór 28 nov, 12:00 u
via reinvanderzwan@debronamersfoort.nl, app 06-30424613, tel. 4755158.
Op de koffie komen
Herinvoering wekelijks ‘dominee-spreekuur’ voor wie iets wil delen of regelen of zomaar even bijpraten bij
een kopje koffie. Vanaf 30 nov op woensdagmorgen 11:00–12:00 u in de wijkzaal van De Bron.
Het is de bedoeling dat ontbijt op zondagmorgen en samen eten in de avond bij toerbeurt door
gemeenteleden georganiseerd gaan worden. Per keer spreken we af wanneer de volgende keer zal zijn.
Mochten er meer ideeën of initiatieven zijn om Aan tafel in praktijk te brengen, welkom!
Amersfoort geeft warmte
Een aantal gemeenteleden heeft de vraag gesteld of de energiecompenstatie van € 190,- per maand
gedoneerd kan worden aan mensen die dit geld hard nodig hebben om hun energierekening te betalen.
Begin 2022 hebben de Amerfsoortse kerken de actie “Amersfoort geeft warmte” gestart, speciaal voor dit
doel. Zie https://www.raadvankerkenamersfoort.nl/amersfoort-geeft-warmte/. Er is inmiddels een heel
mooi bedrag binnen gekomen, namelijk € 83.000,-. Voor deze actie komen 700 adressen in aanmerkingen. Dit is gemiddeld iets meer dan € 130,-. Het aantal adressen is de stand van april, dit aantal zal
ongetwijfeld nog groter worden. Daarom is elke bijdrage aan dit fonds van harte welkom op bankrekeningnummer NL18INGB0002307132 t.n.v. Raad van Kerken, o.v.v. “Amersfoort geeft warmte”. Dit is een
ANBI rekening. Roland Fennema, 06 22 77 37 33.
Net als Boaz

God laat bij de akkerbouwers op het land kolen groeien in elk formaat. Maar, de supermarkt wil geen te
grote bloemkolen. En ook geen te kleine rode kolen. Wat daarmee gebeurt dan? Omploegen! Ja, heel
simpel: wat niet naar wens van de maatschappij is, wordt niet geoogst maar onder de grond geploegd. De
Wijkraad van de Joriskerk heeft nu contact met akkerbouwers waar wij als vrijwilligers deze laatste kolen
mogen oogsten, waarna ze naar de Voedselbank gaan. Hoe gaaf is dat! Net als Boaz deed: een beetje van
de oogst laten liggen voor Ruth.
Hoe werkt dit?
1. Je meldt je aan als vrijwilliger (zie hierna) en wordt in een pool opgenomen (Whatsapp-groep).
2. Er wordt een oogstmoment en plaats georganiseerd en bekend gemaakt in de pool.
3. Je laat in de pool weten of je beschikbaar bent op dat moment.
4. Na aanmelding ga je op de dag zelf een paar uur op het land aan de slag, samen met andere
vrijwilligers. Hoe groter de pool hoe makkelijker dit te organiseren is!
Aanmelding en meer informatie bij diaken Jelle Rients Jacobs, jellerientsjacobs@sintjoriskerkamersfoort.nl, 0610408826.
Fietsen gezocht voor minderjarige asielzoekers Amersfoort
Veertig jonge minderjarige asielzoekers verblijven al enige tijd in van de Valk Hotel in Amersfoort. Aangezien voor hen gelegenheid komt om naar school te gaan is er een dringende behoefte aan fietsen.
Gemeenteleden die thuis een fiets kunnen missen, kunnen contact opnemen met de manager van de
locatie minderjarige asielzoekers Hans Waallwijk 0621668035/ hanswaalwijk@coa.nl
Adventskalender 2022: Aan Tafel ! -Plek voor iedereen
De adventskalender van de PKN biedt vanaf zondag 27 november elke dag inspiratie om zo bewust toe te
leven naar kerst. Heeft u interesse in de kalender dan liggen er een aantal in de kerk. Bent u niet in de
gelegenheid om in de kerk te komen, mail naar diaconie@debronamersfoort.nl of bel 06-17105487 (Rina
Lammers) dan zorgen wij dat de kalender bij u thuis wordt bezorgd. Diaconie De Bron
Heat and eat
Met onze pannenkoekenhuizen, waaronder Pannenkoekenhuis Bergzicht in Woudenberg, zijn wij sinds kort
aangesloten bij het initiatief Heat and Eat. Dit betekent dat wij onze deuren open zetten voor mensen die
thuis in de kou zitten, omdat zij moeite hebben om de energierekening te betalen. Bij ons kunnen ze
zonder verplichte consumptie genieten van de warmte. Daarnaast hopen wij hen een gratis gedoneerde
consumptie aan te kunnen bieden.
Wij willen graag de doelgroep bereiken die hierbij gebaat is, waarbij ik
moest denken aan jullie werk binnen de diaconie. Wellicht kennen jullie heel
direct mensen die hier gebruik van zouden willen maken. Laat hen vooral
weten dat onze deur voor hen openstaat! En zouden jullie dit initiatief
binnen jullie netwerk willen delen om zoveel mogelijk mensen binnen de
doelgroep te bereiken? Alvast heel hartelijk bedankt! Op de
website https://heatandeat.nl/
Op deze horecaplekken staat de verwarming toch aan. dus pak je brei-werk,
of je laptop, en kom lekker bij ons zitten, voel je niet verplicht iets te bestellen.Op de site kun je meer
informatie vinden over dit initiatief, de mogelijkheid om te doneren en de aangesloten bedrijven.Met
vriendelijke groet, Seline Loef, administratie en personeelszaken. Aanwezig di en do
Kerstkaarten verkoop
Vanaf zaterdag 5 november kunt u al kerstkaarten kopen in de kerk. De opbrengst van de kerstkaarten en
de overige kaarten gaat nu naar Aya's Toko.Deze toko wordt al jaren gerund door Ariaantje van Gent. Zij
groeide zelf op in armoede. Met haar ruilhandel project wil ze kinderen dit leed nu besparen.. Er zijn altijd
gezinnen die net kunnen rondkomen en daarom niet in aanmerking komen voor de voedselbank of gezinnen die aan het eind van de maand geen geld meer over hebben om eten te kopen. Ariaantje van Gent
springt voor deze gezinnen in de bres.
Op dit moment is zij bezig met het samenstellen van kersttassen met etenswaren en lekkere dingen voor
de kerst. De opbrengst van de (kerst) kaartenactie wordt hieraan besteed. Over een aantal maanden is er
weer een ander doel aan de beurt.
Vanaf 19 november komen er ook na de kerstdienst mandjes met kaarten tijdens de koffie op de tafels te
staan. Bij voorkeur ontvangen wij contact geld dat u op het schoteltje kunt achterlaten. Indien contact
betalen niet mogelijk is, kunt u ook bij de koster pinnen.
Alvast hartelijk dank als u de kaarten voor dit mooie doel in de kerk wilt gaan kopen.
Deel uw vrede(smoment)
In de volgende Drieluik (ons kerkmagazine) willen we elkaar bemoedigen met mooie
teksten, foto's, kunst en muziek over het thema: ‘Wanneer ervaart u vrede?’ Deel dit
(anoniem) met uw Amersfoortse geloofsgenoten door te mailen naar drieluik@pknamersfoort.nl. U heeft tot 30 november de tijd. Martien Hoekzema
vr 25-11 Weduwen, hoe werkt dat? in De Fontreinkerk

Lisette Schuitemaker schreef het boek Weduwen, hoe wernovembefrkt dat en op vrijdagavond 25
november vertelt zij hoe zij tot het schrijven van dit boek gekomen is en wat zij geleerd heeft van de
gesprekken met de weduwen. Lisette sprak met vijftien vrouwen van verschillende leeftijden die weduwe
werden; soms plotseling, soms na een ziekbed. En hoe zij na het afscheid van hun lief, het ene been voor
het andere zetten, beslissingen namen en hun leven opnieuw uitvonden.
Uiteraard zijn ook weduwnaars van harte welkom en allen die om mensen
heen staan die hun partner hebben verloren. Op deze avond gaat Lisette in
gesprek met Margreet Elemans en we luisteren hoe dit proces voor haar is
(geweest). Om daarna met elkaar in gesprek te gaan. Inloop vanaf 19.30 uur
met een kopje thee/koffie. Aanvang 20.00 uur. Vrijwillige bijdrage gewenst.
Info en aanmelden voor beide avonden: vormingdoorontmoeting@fonteinkerk-amersfoort.nl
Roeleke de Witte, VDO-team Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4, Amersfoort
*VDO- Vorming door Ontmoeting
vr 25-11 “Een Iraanse jongeling in Amersfoort” van 14.45 – 17.00 uur in De Fonteinkerk
Een presentatie ervaringsverhaal Johanneskerk en dialoog over de inzet en hulp van kerken voor mensen
zonder papieren. Uitreiking en presentatie van het verslag van de reis van een kerk die op weg ging met
een jonge ongedocumenteerde Iraanse vluchteling. Het verslag beschrijft een ruim twee jaar durende
begeleiding van een ‘Iraanse jongeling’ zonder papieren. Graag uw opgave per mail voor 21 november ter
wille van de logistiek van de Fonteinkerk aan Jennieharmelink@pkn-amersfoort.nl Huib Klamer
Vier keer choral evensong in adventstijd! – Sint-Joriskerk, Amersfoort
Op de vier zondagen in de Adventstijd is er ’s middags om 15.30 uur een Choral Evensong in de SintJoriskerk in Amersfoort. Gratis toegang, collecte bij de uitgang.
Zondag 27 november: Vocaal ensemble van het Koorhuys, o.l.v. Paul Snoek; Rien Donkersloot, orgel.
Zondag 4 december: Sint-Joris Kamerkoor o.l.v. Wouter Verhage; Rienk Bakker, orgel.
Zondag 11 december: Capella Amersfoort, o.l.v. Anthony Scheffer; Rien Donkersloot, orgel.
Zondag 18 december: Amersfoortse Cantorij, o.l.v. Bas Ramselaar; Rien Donkersloot, orgel.
www.evensongsamersfoort.nl
11 december 2022 Viering van Lessons & Carols: 'Er is een lijn van vrouwen'
Op de derde zondag van de Advent, 11 december vindt er weer een Viering van Lessons & Carols plaats in
Het Brandpunt, om 10.45 uur. We roepen iedereen die graag zingt op om mee te doen met het Carolkoor
o.l.v. Marijke van Leerzem. Op dit moment is er vooral behoefte aan tenoren.
De 4 repetities zijn op maandagavond 21 en 28 november en op maandag 5 en vrijdag 9 december,
steeds van 20.00 – 22.00 uur. In de viering zal het Carolkoor begeleid worden door Dick van der Niet op
de vleugel, Gonda van Dijk als fluitiste en Carla van der Heijden op viool.
Aanmelden kan door zo snel mogelijk een mail met vermelding van stemsoort (alt, sopraan, tenor, bas) te
sturen naar Marijke van Leerzem: marijkevanleerzem@gmail.comDe kosten bedragen € 25, vooraf over te
maken op NL34 RABO 0123 0518 00, t.n.v. PG Hoogland-Amersfoort Noord o.v.v. Carolkoor Brandpunt
De partituren en oefenbestanden worden je zo snel mogelijk na aanmelding toegestuurd.
Komt en zingt het voort!
Activiteiten dit kerkelijk seizoen.
Alle Amersfoortse activiteiten rondom kerk, geloof en levensbeschouwing zijn weer te vinden op
https://zindex033.nl/
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, Hendrikje, Hennie, Janette en Zieny.
Collecten 20 november
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: Chris en Voorkom!
2: Landelijk Pastoraat
Chris en Voorkom! maakt kinderen en jongeren sterk
Chris en Voorkom! maakt jongeren sterk door het bieden van preventieve-, weerbaarheids- en leefstijlprogramma's op scholen, kerken en verenigingen over de thema's alcohol, drugs, roken en internet. Ook
bieden zij een luisterend oor via anonieme telefoon, chat en mail en zetten zich in voor deskundigheidsbevordering aan pastorale jeugdmedewerkers, leerkrachten en jeugdzorgprofessionals.
ds R.G. van der Zwan,  475 5158 mail: reinvanderzwan@debronamersfoort.nl
coördinator pastoraal team, Annelies van Beek  06 8231 3242 anneliesvanbeek@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

