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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 Berend Borger
Lied 209
ouderling
Hilma Bannink
knd
Herma Doornekamp
Psalm 92: 1, 2 en 3
diaken
Rina Lammers
beamer
Rene van Dijk
Lied 653: 1, 3 en 7
welkom
Roland Fennema
camera
Klaas Modderman
Als een hert.. (IEv. Liedb. 8)
lector
Gery Hurenkamp
koster
Joa Merkens
Lied 23C: 1, 2 en 5
organist
Ed Vliem
volgende week ds Rein van der Zwan
reserveren via mail: debronreservering@gmail.com
komende zondag:
Roland Fennema 06 227 737 33
zondag 20 juni:
Annelies van Beek 033 475 0158
's zaterdags voor 18.00 uur
Bloemen
De bloemen gaan met hartelijke groet van onze gemeente naar dhr. Witteveen
Bij de dienst
Vanmorgen lezen we Johannes 4: 5-26 over de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de
Bron, een bekend verhaal over de bron van geloof. We hebben vanmorgen drie voorzangers, Tamar en
Sarah Slofstra en Henk Vogel.
De actie Vakantiegeld Delen is bijna ten einde en daarom heeft de diaconie voorgesteld om het filmpje
wat daarover gemaakt is vandaag nog een keer in de dienst te laten zien.
Volgende week zondag 20 juni – dienst met avondmaalviering
Volgende week vieren we het avondmaal. Brood en wijn als tekens van wat Jezus ons biedt en waar Zijn
gemeente van leeft. In de kerk staan bij elke plaats brood en wijn (of druivensap) klaar. Mogelijk wilt u
thuis het avondmaal zelf ook meevieren. Dan kunt u vooraf ook brood en wijn of druivensap klaar zetten.
ADEMPAUZE
De actie "Vakantiegeld Delen" is nog steeds aan de gang. Met deze actie kunnen we concreet iets doen
voor mensen, die het financieel moeilijk hebben. Al door een klein stukje te delen van ons vakantiegeld
schenken we veel anderen een ontspanning in de vakantietijd, zodat mensen even op adem kunnen
komen. Een korte periode waarop mensen die vaak met ingehouden adem van spanning overleven, even
kunnen uitblazen en op adem kunnen komen. Met de actie Vakantiegeld Delen kunnen we een stukje
verbeteren in moeilijke levenssituaties. Al voor de 18e keer wordt deze actie gezamenlijke actie van
kerken gehouden, maar ieder jaar horen we vele positieve reacties van de ontvangers. Herhaaldelijk lezen
we dat mensen vooral ontroerd zijn, dat er aan hen wordt gedacht en dat ze er even niet alleen voor
hoeven te staan.
U kunt uw gift (liefst voor 1 juli) storten op het onderstaande bankrekeningnummer:
NL20 INGB 0000 1396 31 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort.
Aangeboden
Bij de diaconie is een bed met een matras aangeboden van 1.40 x 2 meter. Het hoofd-en voeteneinde zijn
verstelbaar.
Heeft iemand interesse mail dan naar diaconie@debronamersfoort.nl of bel Rina telnr:0617105487.
Diaconie De Bron

Welkom in de Open Kerk
De Bron is 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 13 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: missionair werk
2: onderhoud wijkkerk & gebouwen
Missionair werk:
Missionair betekent Gods Liefde delen. Bij uitstek is dit bedoeld om aan onze medemensen te laten zien
wat de gemeente in huis heeft. De Liefde die in ons is voor onze God laten zien aan de ander en hen
daardoor ook deze liefde te gunnen. Om de de gemeenten daarbij te helpen, te ondersteunen en te
trainen, zijn binnen de kerk organisaties die hiervoor gesteund kunnen worden b.v. Kerk in Actie.
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

