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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 gaan na de kerkdienst me hartelijke groet van onze gemeente naar de heer Lootens.
Bij de dienst
`Aan tafel’ is het jaarthema dat als een rode draad door dit seizoen gaat. Vandaag staan we weer eens
stil bij wat misschien vanzelfsprekend lijkt, maar het niet is: dát we aan tafel zitten en met wie. Wat
betekent samen eten eigenlijk? Staat het ook ergens symbool voor? Thirza vertelt over haar Corderiusreis naar Roemenië, Koen over De Vrolijkheid.
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.
Wees erbij Café vrijdagavond 18 november 2022
Met een optreden van Trio Colore bestaande uit Bette Westera –
tekst en voordracht, Claudia Kuhnt – zang en Diederik van Essel –
gitaar. Onder de titel Gevallen bladeren brengen zij liederen en
gedichten ten gehore. Een veelkleurig programma over ouderdom en
vergankelijkheid, over het vallen van de bladeren én het ontluiken
van een nieuwe lente.
Inloop vanaf 19.30 uur met een kopje thee/koffie. Aanvang 20.00
uur.
Vrijwillige bijdrage gewenst.
Lisette Schuitemaker schreef het boek Weduwen, hoe
werkt 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
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. Ook ligt er
zondag 13 november een intekenlijst, waar op u uw naam kunt zetten, in De Bron op tafel!!
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/
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.
Op de website https://heatandeat.nl/ kun je meer informatie vinden over dit initiatief, de mogelijkheid om
te doneren en de aangesloten bedrijven.
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 NL18 INGB 0002
3071 32 t.n.v. Raad van Kerken, o.v.v. “Amersfoort geeft warmte”. Dit is een ANBI rekening.
Roland Fennema, 06 22 77 37 33.
Energiebesparing in De Bron
Nu de energieprijzen stijgen hebben de koster en de kerkrentmeesters nagedacht over mogelijkheden tot
besparing. Het kerkgebouw kan in 3 delen worden verwarmd: de zuidzijde (buurtzorg, keuken en
wijkzaal), de kerkzaal en de noordzijde (ruimten soos, kinderen en consistorie). De zuidzijde is bijna altijd
verwarmd (overdag) omdat Buurtzorg bijna alle dagen aanwezig is.
We hebben de volgende maatregelen bekeken:
- We plannen waar mogelijk onze eigen bijeenkomsten in de wijkzaal die toch al verwarmd wordt.
- We stellen de start- en eindtijden van de verwarming bij. De kerkzaal is dan wat later warm en de
verwarming gaat wat eerder uit.
- We zetten de thermostaat wat lager, bv. op 16 graden. Dan kleden we ons extra warm en houden tijdens
de dienst of de vergadering de jas aan.
- We houden soms de kerkdienst in de wijkzaal. Dit is mogelijk qua opnemen met een camera en we
gebruiken dan de piano ipv het orgel. Ook is er ringleiding in de wijkzaal. Dit kunnen we doen bij
bijzondere diensten, zoals oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen, wanneer we niet meer dan 50 mensen
verwachten.
- Samen kerken in De Hoeksteen of andere kerk en vice versa. Dit is iets om te bespreken met die andere
kerken.
Mocht u hierover vragen, nog meer goede ideeën of opmerkingen hebben dan kunt u mij mailen
(annetdijksterhuis@hotmail.com) of bellen (4728552).
Annet Dijksterhuis, kerkrentmeester De Bron.
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.
Adventskalender 2022: Aan Tafel ! -Plek voor iedereen
De adventskalender 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 vanaf zondag 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
Collecte 13 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 : Plaatselijke stille armoede in Amersfoort
2 : Kosten Erediensten en wijkpastoraat
Plaatselijke stille armoede
Ons economisch systeem maakt slachtoffers. Er is meer en meer sprake van "Stille armoede". Stil noemen
we de armoede die zich afspeelt achter de voordeuren van mensen die er op het eerste gezicht helemaal
niet arm uitzien. Nogal wat mensen schamen zich ervoor hulp te vragen. Maar wijkdiakenen zijn gespitst
op het opvangen van signalen. Zo komen zij schrijnende situaties op het spoor. Allereerst gaat de diaken
dan na of de mensen bekend zijn met allerlei regelingen van de overheid. Zo nodig wordt geholpen bij het
aanvragen daarvan. Biedt dit geen of onvoldoende perspectief dan beoordeelt de diaconie of een gift of
renteloze lening verstrekt kan worden. Dat is dan "Stille hulp". Ook het werk van de SchuldHulpMaatjes
valt voor een deel onder "Stille Armoede".
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

