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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 => kerktv)
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Bloemen
De bloemen waarmee de kerk mooier wordt gemaakt voor de eredienst geven we deze week mee aan
het bruidspaar Martine en Marco.
Bij de dienst
In deze kerkdienst ontvangen Martine van Heiningen en Marco van der Pol Gods zegen over hun huwelijk
dat op 15 oktober jl. is gesloten. Martine en Marco kozen ervoor om de zegen in een gewone kerkdienst
te ontvangen. We houden niet een ‘trouwdienst’, maar deze heugelijke gebeurtenis kleurt wel deze
dienst en de meeste liederen die we zingen zijn door het bruidspaar aangedragen. We hopen voor hen
en met hen en wie bij hen horen op een feestelijke kerkdienst!
Kerkdiensten in De Koperhorst
Elke zaterdagmiddag 16:30 u is er een kerkdienst in De Koperhorst. Op de 1e en 3e zaterdag van de
maand een RK-viering, op de 2e en 4e een protestantse en soms een gezamenlijke oecumenische. De
protestantse vieringen worden verzorgd door de Adventkerk, De Bron, De Hoeksteen en de Westerkerk.
Vanwege corona was het lange tijd niet mogelijk om als niet-bewoner deze diensten bij te wonen. Maar
u bent weer welkom. Die betrokkenheid wordt gewaardeerd. A.s. zaterdag is ds. Wolswinkel de
voorganger.
Dankbaar!
De jeugdouderlingen kregen voor de kindernevendienst van De Bron een gift via een gemeentelid van
€66,75! HARTELIJK BEDANKT!
Peuterviering 6 november om 15.30 uur in De Bron! Thema: Ruth! Alle peuters welkom met
broertjes en zusjes, papa's en mama's en opa's en oma's!
In 3 bijlagen uitnodigingen van plaatselijk bijeenkomsten
Woensdag 9 november: het 25-jarig jubileum van het Platform voor Religies en Levensbeschouwingen;
Zaterdagmorgen 12 november in de Franciscus Xaveriuskerk een conferentie over kinderarmoede,
georganiseerd door o.a. de Raad van Kerken in Amersfoort. Onder de sprekers is minister Carola
Schouten; Woensdag 7 december: bijeenkomst voor allen die werken met de jeugd in de kerk.
do 10-11 Ook mooi voor 'gewone' gemeenteleden
Op donderdag 10 november is iedereen welkom bij een bijeenkomst van de Ring Amersfoort, waarin onze
gemeente samenwerkt met gemeenten in de regio. Na de opening door ds. Trinette Verhoeven, de
classispredikant, zal dr. Henk de Roest, hoogleraar praktische theologie, met ons reflecteren op de praktijk
van ons ‘samen kerk zijn’. Hij zal zijn visie geven op onze dagelijkse praktijk van samen kerk zijn en ons
toekomstperspectief. Met als uitdagende vraag: mag het een beetje meer zijn, en hoe dan?
Na de pauze gaan we aan de hand van kaartjes met vragen in tweetallen met elkaar in gesprek. Welkom
in de Nieuwe Kerk, Leusderweg 110 in Amersfoort. Vanaf 19.30 uur staat koffie en thee klaar en we
starten om 20 uur.

Nachtlicht - 11 november, 19.30-22.30u
Iedereen is welkom in de Sint Joriskerk om een kaarsje te branden en even te genieten van de rust in de donkere, oude, sfeervolle
kerk. Met muzikale begeleiding en honderden kaarsjes die branden is het een rustpunt midden in de drukke stad.
Iedereen, jong, oud, gelovig of niet is welkom. Wie neem jij mee?
Meer informatie: www.stadsdominee.nl/nachtlicht
Het jaarthema van de vesperdiensten van de Hoeksteen is: "Woorden die er toe doen".
Geloven is een werkwoord.
Dit nieuwe seizoen komen in de zeven vespervieringen werkwoorden aan bod, die te maken hebben met
ons geloof in God en hoe daarnaar te handelen. Deze zeven "woorden die er toe doen" staan symbool
voor de wijze waarop wij invulling kunnen geven aan ons geloof in ons dagelijks leven en hoe we daarin
gesterkt en bemoedigd kunnen worden.
Deze tweede vesper van het seizoen is het werkwoord "Geven en Delen".
De voorganger deze middag is Jan Wolswinkel. Van harte welkom op zondag 13 november om 17.00 uur
in De Hoeksteen! De vesper is ook online mee te vieren.
Noteer de datum: 20 november!!!
Uitnodiging voor de oudere gemeenteleden van onze gemeente De Bron! Het Jaarthema is : "Aan Tafel"
en daarom besloten wij als tieners van De Bron, tijdens ons kamp weekend dat het ons erg gezellig en
leuk lijkt om voor onze oudere gemeenteleden een lunch klaar te maken. En dan gezellig samen op te
eten! Wel graag aanmelden, email aartjevanhetland@gmail.com of bellen 033-4752980
Inzamelingsactie voor Mikondo!!
De kist voor de kaarsrestanten staat weer in de hal van De Bron. En zoals u kunt zien is
de kist al bijna tot de rand gevuld! Maar en kan natuurlijk nog veel meer bij.
De kist is trouwens van een pallet gemaakt. Elk jaar worden duizenden pallets eenmalig
gebruikt en vervolgens weggegooid en in het ‘beste’ geval gebruikt als brandstof. Een
zo’n pallet hebben we een tweede leven kunnen geven door te vermaken als kist. Mocht
u nu zoveel kaarsen hebben dat transport een probleem is, dan mag u mij bellen.
Roland Fennema, 06 22 77 37 33.
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.
Anja Kramer
Soos 12+
De volgende Soos avond is op zaterdag 19 november, aanvang 19.30u in de Hoeksteen. Bedoeling is dat
we een gezellige Sinterklaas avond gaan beleven. We vragen iedereen om , 2 cadeautjes mee te nemen :
1 gewoon cadeau en 1 eetbaar cadeautje. De beide cadeautjes mogen gezamenlijk maximaal eur 5,=
kosten! Wie is erbij ?? Opgeven via de appgroep. Zit je daar niet in, maar kom je wel stuur dan even een
mailtje naar : edwintenhaken@gmail.com
Groetjes van:
Dominique, Harmen,Robin,Quintijn en Edwin
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 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.

Collecte 30 oktober
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: Zending-Zambia
2: Onderhoud wijkkerk De Bron
Zending-Zambia
In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard nodig. De theologische faculteit aan de
Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Thijs en Marike Blok zijn als
theologiedocenten door Kerk in Actie naar deze universiteit uitgezonden. De predikanten die zij samen
met hun Zambiaanse collega's opleiden leveren een waardevolle bijdrage aan kerk en samenleving. In de
opleiding is ook aandacht voor praktische onderwerpen zoals hiv/aids, man-vrouwvraagstukken,
mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en klimaatverandering.
ds R.G. van der Zwan, tel:475 5158 ma/di/vrijdag mail: reinvanderzwan@debronamersfoort.nl
coordinator 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

