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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)
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Bloemen
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. en mw. Kerkhoven.
Bij de dienst
Na tien dagen verplichte quarantaine vanwege aanhoudende hoest hoop ik dan toch weer voor te gaan.
Vorige week hoorden we Jezus' woord over de graankorrel die in de aarde valt en sterft, Hij sprak over
zichzelf. Vandaag lezen we verder hoe Zijn woorden doorwerken (Johannes 12: 37-50). Johannes
herinnert hierbij aan een gedeelte uit Jesaja dat we ook lezen (Jesaja 53:1-11). Daar voegde ik nog Psalm
59 aan toe met het oog op de situatie in Oekraïne en wat die oproept. Diepingrijpende Bijbelgedeelten die
ons hopelijk houvast bieden.
Twee gemeenteleden nemen een taak op zich waarin vertrouwelijkheid en geheimhouding belangrijk zijn.
Ze worden niet in een ambt bevestigd, maar Coby Karman en Esther van Rooijen leggen wel de belofte
van geheimhouding af. De diakenen brengen de actie Gered Gereedschap onder de aandacht. Zo klopt
ook in deze eredienst het hart van ons gemeenteleven!
Avondmaalviering in kleine kring
Volgende week zondag 27 maart vieren we in de kerkdienst het avondmaal. Voor wie de kerkdiensten niet
kan bijwonen maar wel naar De Bron kan komen, is er op zaterdagmiddag 26 maart om 16:30 u een avondmaalviering in kleine kring. Een korte viering met lezing, lied, gebed, delen van brood en wijn, zegen.
Ik bereid het van harte voor, maar verneem wel graag of er mensen zullen komen. Als u wilt deelnemen,
wilt u zich dan vóór donderdag 24 maart aan (laten) melden bij mij? ds. van der Zwan
De Stille Week
In de Stille week zijn er weer drie gezamenlijke vespers met de Adventkerk en de Schaapskooi, namelijk
op 11, 12 en 13 april. De eerste wordt gehouden in De Bron en de afspraak is dan dat een lector uit een
andere kerk die avond de lezingen verzorgd. Aan de lectorengroep van De Bron is gevraagd om op een
van de andere twee avonden de lezingen te verzorgen, maar als u niet in de lectorengroep zit en toch een
keer de schriftlezingen wilt verzorgen, dan verneem ik dat graag.
ds. Borger
Morgen zaterdag 19-03 De Brugkerk Uitnodiging voor een meat en greet met Peter en Riek
Eindelijk kunnen we uit eerste hand horen en proeven, hoe Peter en Riek met onze donaties verder
bouwden aan een Hospice voor daklozen.
We hebben er een feestelijk programma van gemaakt en wel voor alle leeftijden:
- We proeven van diverse smakelijke hapjes uit Centraal Azië.
- We luisteren en praten met Peter en Riek over hun ervaringen, hoop en zorgen.
- We zingen samen o.l.v. dirigent Jan Hendrik van Schothorst mooie liederen.
- We gaan kaarten maken voor de patiënten van het Hospice.
De opbrengst van het programma is ten behoeve van het Hospice project. Aan dit project hebben we ons
als PGA kerken gezamenlijk voor twee jaar verbonden. Van 16.45 uur tot 19.00 uur.
Van harte aanbevolen!
Morgen zaterdag 19-03 Soos 12+

Op zaterdagavond 19 maart is er weer Soos. Jullie worden om 19u verwacht in De Hoeksteen om samen
pannenkoeken te bakken en uiteraard te eten! Kortom een gezellige avond met een hapje en drankje. Ben
jij erbij? Laat even een berichtje achter in de app groep. Tot 19 maart!!
Groetjes, Dominique, Robin, Harmen en Edwin.
za 26-03 Inzamelingactie voor Gered Gereedschap
Op zaterdag 26 maart houdt de diaconie van De Bron een inzamelingsactie voor de
landelijke stichting Gered Gereedschap. Op de website van de afdeling in Nijkerk
staat het volgende over het doel van de stichting:
Om huizen te bouwen, kleding te naaien en meubels te maken zijn gereedschap en
machines nodig. In Nederland wordt overbodig of verouderd gereedschap vaak
weggegooid. Veel ontwikkelingslanden hebben echter een drastisch tekort aan gereedschap. Gered
Gereedschap zamelt afgedankt gereedschap en machines in, knapt het op en verzendt het naar
ontwikkelingslanden. Op scholen wordt een vakopleiding gegeven voor een beroep. En zo is men dan in
staat een eigen bestaan op te bouwen en geeft u de mensen daar een toekomst.
Heeft u nog gereedschap liggen in een kast, in de schuur of garage of op zolder dat u niet meer gebruikt?
Kom het inleveren op 26 maart van 14:00 tot 16:00 uur in De Bron. Alle gereedschap is welkom!
Heeft u een vraag over deze actie, graag een e-mail sturen naar het e-mailadres van de diaconie;
diaconie@debronamersfoort.nl.
Roland Fennema
za 26-03 Groene Wissel wandeling
Op zaterdag 26 maart organiseren Sietske Hilverda en ondergetekende een
Groene Wissel wandeling in Steenwijk. Het is een rondwandeling van 18 km
die begint en eindigt bij het station in Steenwijk. Het is een erg mooie
wandeling, je kunt je nog tot en met woensdag 23 maart opgeven via de mail
wieke.vanraalte@gmail.com. Het is tevens een goede oefening voor het
Pelgrimstochtje de week erna!
wo 06-04 Uitnodiging voor de Passiebijeenkomst in DE Bron aanvang 15.00 uur
U wordt hartelijk uitgenodigd voor de Passiemiddag georganiseerd door wijkgemeente De Bron. We
gaan op weg naar Pasen met het thema van de Vastenactie van Kerk in Actie, “De zeven werken van
barmhartigheid”.
We zien afbeeldingen, horen teksten, gedichten en mogen ook weer liederen met elkaar zingen. De
muzikale begeleiding is in handen van Ed Vliem, piano en Jara Vliem, viool; grootvader en kleindochter.
Er is ook weer volop gelegenheid tot ontmoeting. We beginnen met een kopje koffie/thee en we sluiten
met elkaar de middag af met een broodmaaltijd. Einde tussen 18.00 en 18.30 uur.
U bent van harte welkom! Wilt u zich opgeven s.v.p., dan weten wij op hoeveel mensen we mogen
rekenen. Laat het ons ook weten als u vervoer nodig heeft, dat kan geregeld worden.
Hennie Wulfers (472 6137; Elly Boon (475 3205.
zo 10-04 The Crucifixion van John Stainer door Projectkoor Brandpunt
Op 10 april a.s., de zondag voorafgaande aan de Stille Week, voert het Projectkoor Brandpunt het passie
oratorium The Crucifixion van John Stainer uit in de Fonteinkerk te Amersfoort. Aanvang 16.15 uur.
Dit oratorium is een intense muzikale bewerking van de weg van Gethsemané naar Golgotha en de
kruisiging van Jezus. Deze gezongen meditatie over het lijden van Jezus Christus vormt dan ook een
inspirerende aanloop naar de Stille Week.
Aan The Crucifixion doen ruim 75 zangers en zangeressen mee. Medewerking wordt verleend door John
van Halteren (tenor), Peter Arink (bas/bariton), Felicity Goodwin (orgel) en At Vel Musica ensemble. Zij
zijn allen uitstekende musici die garant staan voor een prachtige vertolking. Het geheel staat onder
leiding. van Marijke van Leerzem. Entreekaarten zijn online te verkrijgen via
www.Projectkoorbrandpunt.nl.
Koffie of thee voorafgaand aan het concert is gratis. De zaal is open vanaf 15.30 uur.
De kaarten kosten € 17,50 per stuk, Studenten /CJP-houders € 15,00 en kinderen t/m 12 jaar gratis.
za 23-04 Inzamelingactie kleding
Ook dit voorjaar is er weer de kledinginzamelactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood. Dankzij
uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen wij in Oeganda kinderen, na Covid-19, weer terug naar school
laten gaan. U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken inleveren op zaterdag 23 april tussen 10.00 12.00 uur bij de PGA-wijkgemeente De Bron, Vogelplein 1. Hartelijk dank namens de diaconie De Bron.
Inzamelingsactie voor Mikondo, het resultaat!
40 kilo aan kaarsrestanten is afgelopen week afgeleverd bij de Fonteinkerk. Dit is een heel mooi resultaat.
De eerlijkheid gebiedt dat er al kaarsrestanten ingeleverd waren voordat wij vanuit de diaconie deze actie
startten. Het is de bedoeling dat rond Kerst wij weer een inzamelingsactie gaan houden. Dus als u in de
tussentijd kaarsrestanten heeft, gooi ze niet weg maar bewaar deze a.u.b.!
Dan kunnen wij met zijn allen zorgen dat de werkgroep Mikando kaarsen kan blijven maken.
Roland Fennema, 06 22 77 37 33.

“Amersfoort geeft warmte” Actie herverdeling energiecompensatie
Voor veel minima wordt de energierekening dit jaar onbetaalbaar. De compensatie van de rijksoverheid
van circa €400 en de aanvulling van €200 voor de minima door gemeenten, zullen voor velen
onvoldoende zijn om het warm te stoken. Zoals ook in een aantal andere gemeenten, starten kerken in
Amersfoort een actie om hen te helpen. Mensen die vinden dat ze het ‘goed’ hebben en de energiecompensatie kunnenmissen, kunnen een donatie geven aan mensen, die door de stijging van energiekosten
niet rondkomen. De actie wordt gehouden van 6 maart tot 10 april, deelt u mee? Laat uw mede
Amersfoorters niet in de kou staan en steun deze actie!
Doneren kan op rekening NL18INGB0002307132 t.n.v. Raad van Kerken, o.v.v. “Amersfoort geeft
warmte”. Dit is een ANBI rekening. De volledige opbrengst gaat naar de doelgroep. De verdeling gebeurt
in overleg met de minimacoaches van de gemeente Amersfoort.
Comité van aanbeveling: ds. Arjan Plaisier (voormalig scriba van de Protestantse Kerk in Nederland),
Cieka Galenkamp (coördinator Voedselbank Amersfoort) en mr. Aart Veldhuizen (oud notaris).
Voor meer informatie:
- email naar: Amersfoortgeeftwarmte@gmail.com
- bel Hetty van Berkum-Admiraal tel 06 42642643 of Jennie Harmelink, 06 40307382, namens
initiatiefgroep ‘Amersfoort geeft warmte’.
Informatie uit de werkgroep Kerk en Nieuwkomers
De werkgroep Kerk en Nieuwkomers is opgericht door de taakgroep
Kerk en Samenleving en is onderdeel van de Raad van Kerken
Beste Kerkleden,
Steunbetuiging van kerken in tijden van nood en crisis is helaas dringend nodig. De toestroom van
vluchtelingen uit Oekraïne is groot en de nood voor ontferming dient zich nu ook in Amersfoort ( en
omgeving) aan. Diverse kerken en kerkleden hebben gevraagd of welke wijze zij vluchtelingen
kunnen helpen. Zeer binnenkort komt er een noodopvang voor 175 vluchtelingen gereed in
Amersfoort. De leden van de werkgroep Kerk en Nieuwkomers zijn vorige week door de gemeente
benaderd. Met deze brief doen wij een beroep op de inzet van alle kerken en vragen we u om de
genoemde contactgegevens hiervoor te gebruiken.
Gezocht vrijwilligers voor op korte termijn en op langere termijn:
✓ Mensen die noodhulp willen verrichten voor vluchtelingen die nu tijdelijk in hotels worden
opgevangen.
✓ Mensen die tolk kunnen zijn en Oekraïens/Russisch en Nederlands/Engels spreken.
✓ Mensen voor alles inzetbaar zijn op de noodopvang.
✓ Mensen die met hun auto mensen en/of spullen willen vervoeren.
Op korte termijn zoeken we naar minimaal 20 mensen. Mensen kunnen zich aanmelden bij diaconaal
opbouwwerker Jennie Harmelink dow@pkn-amersfoort.nl.
Iedereen kan meehelpen zoeken als er goederen en spullen nodig zijn. Dit wordt allemaal
gecommuniceerd via de facebookgroep “Welkom in Amersfoort”.
Kerken die nu iets willen doneren voor vluchtelingen in Amersfoort, kunnen een bijdrage storten op
de bankrekening van de Raad van Kerken Amersfoort: NL18INGB0002307132 t.n.v. Raad van Kerken
onder vermelding van: ”hulp aan vluchtelingen”.
Voor aanmelding en noodopvang in Amersfoort
Je kunt vluchtelingen zomaar op straat tegenkomen of misschien ken je mensen die vluchtelingen
tijdelijk thuis opvangen. Weet dan dat:
• Het Rode Kruis loket op het Stationsplein mensen opvangt die met de trein aankomen en
inventariseren welke hulp nodig is.
• Je even melding doet bij vluchtelingen@amersfoort.nl Vermeld daarbij:
o namen,
o geboortedatum en
o contactgegevens (van zowel de vluchtelingen als het gastgezin!).
o Welke hulp je daarbij nodig hebt.
• Geef jij onderdak aan vluchtelingen uit Oekraïne, maar heb je het zelf niet breed? Bel dan
naar de Voedselbank, dan bieden ze jou een voedselpakket. 033-4721937, dagelijks tussen
9.00 en 13.00.
• Op https://www.amersfoort.nl/nieuws/hulp-aan-oekrainers.htm deelt gemeente Amersfoort
actuele informatie. Alle vluchtelingen uit Oekraïne krijgen (straks) een speciale verblijfsstatus voor een
bepaalde periode, die hen bescherming biedt. Dan krijgen ze bijvoorbeeld ook onderwijs, zorg en werk.
Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer en hoe dat geregeld wordt.
Steun aan vluchtelingen in Oekraïne
Voor het doneren van geld en/of goederen aan vluchtelingen in Oekraïne:
o St. Serafim; Kantoor van Stichting Serafim, Hamersveldseweg 2, 3833GP Leusden,
Telefoon: 033 – 4651929/ 06 – 51397759. Openingstijden: dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag van 9.30 tot 14.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
o 2HandsOn; Bisschopsweg 101 Amersfoort, tel 0610684194
o Kerk in Actie: Kerk in Actie met Giro555 in actie voor Oekraïne
o Door zelf een actie op te zetten en opbrengsten te doneren voor Giro555 .

Hebt u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief, bel of mail gerust naar:
Jennie Harmelink 0640307382, dow@pkn-amersfoort.nl
Hartelijke groet, namens de werkgroep Kerk en Nieuwkomers;
Jennie Harmelink, Simone Kennedy, Huib Klamer en Anita Eenkhoorn
JONA Kampleiding gezocht!!
J van Jeugdig O van Organisatorisch Talent N van Niet kunnen slapen A van Alleskunner
Herken jij jezelf in bovenstaande punten en heb je niet alleen in de Bijbel van Jona gehoord? Lijkt het jou
leuk om ook jouw steentje bij te dragen aan Jonakamp? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Je ontvangt een ruime vergoeding. Je kunt gewoon alle nachten rustig slapen. Er wordt geen actieve rol
van je gevraagd. Je hoeft niet persé gek op kinderen te zijn.
Bovenstaande alinea is natuurlijk niet wat we je jou bieden of wat we van je vragen.
Waar het wél om gaat?
✔ Een onvergetelijk weekend
✔ Een leuke werksfeer waarin we jouw talenten optimaal benutten
✔ Een enorme hoeveelheid dankbare deelnemers!
Wil je meer weten? Of nóg beter: wil je jezelf direct aanmelden? Tot gauw? Stuur ons dan een mail!
jonakamp.amersfoort@gmail.com Martine van Heiningen 06-1069 3611 en
Edwin ten Haken 06-4808 1150
Klaverjassen
In de Bron speelt elke dinsdagmorgen de klaverjasclub. Deze club bestond al in de Opstandingskerk en is
na de fusie met de Bron blijven bestaan. Het aantal leden loopt door allerlei omstandigheden terug. Wij
zoeken dus nieuwe leden. Kunt u redelijk goed klaverjassen dan bent u welkom: kom vrijblijvend een
keertje kennismaken. We spelen van 9.00 - 12.00 uur. Inlichtingen: Henk Verbaan 472 3682
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, Gery, Hendrikje, Hennie, Janette en Zieny.
Collecten 20 maart
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: Werelddiaconaat Indonesië 2: Kosten Erediensten en wijkpastoraat
Indonesië, een betere toekomst voor straatkinderen.
In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse kijkt naar
hen om. Ze zoekt de kinderen op en geeft begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer op
straat willen wonen, is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat kinderen op
straat belanden en ondersteunt daarom hun ouders om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij
hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan.
ds R.G. van der Zwan,  475 5158 ma/di/vrijdag mail: reinvanderzwan@debronamersfoort.nl
ds B. Borger,  479 9080 dins-en donderdag mail: berendborger@debronamersfoort.nl
of predikant@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

