Kerkbrief
Protestantse Wijkgemeente De Bron

Bij de eredienst
Voorganger: Dhr. ds. F. van Roest
Orgel: Gert-Jan van den Bos
Koster: Nicoline Carelse
Lector: Wim van der Meulen
Orde van dienst
Orgelspel
Zingen voor de dienst: Psalm 92: 1 en 7
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 314: 1 en 2
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 314: 3
Leefregel: Galaten 5: 13-26
Zingen (gebed om ontferming): Psalm 116: 3 en 8
Gebed om opening van het Woord
Ontmoeting met de kinderen
Zingen: Lied van de maand “Iedereen is anders”
Schriftlezingen: Jesaja 61: 1-3, Mattheus 3: 13-17
en Johannes 1: 32-34 (tekst)
Zingen: Lied 552: 1, 2 en 3
Verkondiging: ´Tot overtuiging´
Zingen Geloofsbelijdenis: Lied 340b (staande)
Gebeden (Dankgebed/Voorbede/Stil gebed/
Gezamenlijk ‘Onze Vader’)
Inzameling van de gaven
1e rondgang: diaconie
2e rondgang: werk plaatselijke gemeente
3e inzameling: wijkkas
Zingen: Slotlied: Lied 415: 1, 2 en 3
Zegen besloten met driemaal gezongen ‘Amen’
Denkt u aan de zendingsbussen bij de uitgang!
Oppas-kinder- en tienernevendienst
Er is oppas-/kinder-/tienernevendienst voor kinderen
tot 15 jaar. Het gaat deze week over Matteüs 2: 112: Magiërs uit het oosten bezoeken Jezus.
BRON-mensen, we denken aan…
Dhr. Van Ee heeft nog een weg te gaan om weer
een beetje de draad van het leven op te pakken.
Dhr. Henk van Delft, die na een operatie in het UMC
weer naar huis mocht.
Dhr. Frans Brust die deze week hoort wanneer hij
geopereerd wordt. We bidden om kracht en zegen
op handen van artsen en verpleegkundigen.
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Mevr. Tanny van Scherpenzeel is lelijk ten val
gekomen en verblijft in het Diak in Utrecht. Daarna
moet zij revalideren.
Mevr. Carla Vogel heeft een zware longontsteking.
Mevr. Wilma Rommes.
Zij en allen die thuis of elders met moeite of zorg te
maken hebben, wensen we van harte Gods
nabijheid en kracht.
Nog te vermelden…
BRON-Kerstballenactie: Heeft u het aantal Kerstballen in de kerk geteld? Dan kunt u dat tot en met
morgen nog schriftelijk inleveren bij Jan van den
Berg of Jan Bos. De jury van de ‘Jannen’ zal bepalen
wie er het dichtste bij zit en de BRON-Kerstprijs wint.
BRON-Oliebollenverkoop: De verkoop van de
oliebollen en de appelbeignets heeft weer een mooi
bedrag opgeleverd, namelijk € 865,80. Heel veel
dank aan de bakkers Bertus, Wim en Simon die op
Oudejaarsdag al om 5.00 uur (!!) aan de gang waren
om voor ons die overheerlijke oliebollen te bakken.
Petje af!! De opbrengst is voor de nieuwe gordijnen.
BRON-Autorijdienst: Er is nieuws!!! De heer Piet
Cinjee neemt vanaf heden de coördinatie van de
autorijdienst over van de heer Frits de Groot. Als u
vervoer nodig heeft om de kerkdiensten bij te wonen,
dan moet u voortaan bellen naar de heer Cinjee,
tel.nr. 030-6954560. Vanaf deze plaats willen we de
heer Frits de Groot hartelijk bedanken voor de vele
jaren die hij zich heeft ingezet voor de coördinatie
van de autorijdienst.
BRON-Delen in verlies en leven: Op maandag
9 december was de aftrap van het nieuwe seizoen
van ‘Delen in verlies en leven’. We zijn blij dat we
met 14 deelnemers het nieuwe seizoen ingaan, en
we doen dat als één groep. Ds. Jan Minnema en
Henk van Amerongen zijn de gesprekspartners. Alle
bijeenkomsten zijn op maandagmiddag van 14.30 –
16.00 uur in de wijkzaal. Er is koffie bij de inloop en
geen pauze om de gesprekken niet te onderbreken.
De data zijn: 13 januari, 10 februari, 9 maart, 20 april
en 11 mei. Tijdens de laatste bijeenkomst plannen
we de slotbijeenkomst (in juni met een hapje en een
drankje). Op 31 maart hopen we met de groep de
lezing van Manu Keirse in de Kruiskerk in Nijkerk bij
te wonen. Verdere details volgen tijdens de reguliere
bijeenkomsten. Voor meer info: ds. Jan Minnema
dominee@wijkgemeentedebron.nl of Henk van
Amerongen henk@henkvanamerongen.nl of (06129 77 523).

BRON-Meeleven: Al vele jaren bestaat er een
digitale meeleefgroep binnen De Bron, die
momenteel bestaat uit zo’n 60 deelnemers. Op een
snelle manier (per mail) worden die belangstellenden op de hoogte gebracht van bijzondere
gebeurtenissen, zoals een geboorte maar ook in
geval van een overlijden. Juist in die laatste gevallen
is het van belang met enige snelheid te opereren,
omdat de kerkdienst waarin het overlijden wordt
bekendgemaakt soms pas na de plechtigheden
plaatsvindt. Wilt u ook aan deze deelnemersgroep
worden toegevoegd – om mee te kunnen leven – laat
dat dan even weten met een mailtje aan Henk van
Amerongen: henk@henkvanamerongen.nl
BRON: Wat je altijd al van je ouders wilde weten:
Op zaterdagmiddag 18 januari is er weer een gezinsactiviteit. Het is niet altijd gemakkelijk om met je
kinderen over lastige onderwerpen zoals geloven te
praten. De middag staat in het teken van vragen, die
je altijd al had willen stellen aan je ouders of aan je
kinderen. Denk aan vragen als: ‘Waarom gaan we
naar de kerk?’ ‘Hoe vond jij het als kind om naar de
kerk te gaan?’ We gaan samen op zoek naar de
antwoorden op de vragen van jong en oud. "It takes
a village to raise a child.” Dit spreekwoord geeft goed
weer wat veel ouders ook ervaren: opvoeden doe je
samen met anderen. Ouders hebben anderen om
hen heen nodig, een geloofsgemeenschap die hen
ondersteunt en een plek biedt om ervaringen uit te
wisselen. De kerk is zo’n plek waar zij hun geloof
kunnen verzorgen, hun opvoedvragen kunnen delen
en bemoedigd kunnen worden door anderen: jong en
oud. De ouders en kinderen starten in twee groepen,
om aan het eind met elkaar in gesprek te gaan. We
willen de middag samen afsluiten met een maaltijd.
Dit kan in de vorm van een potluck (iedereen neemt
wat lekkers mee).
Waar: wijkzaal. Wanneer: zaterdag 18 januari,
14:00 - 18:00 uur. Meld je snel aan door een
mailtje/appje te sturen naar: Marianne Sonneveldvan Kammen. 06-15858000. marianne@pkn-zeist.nl
BRON/Bethel: Bijbels-koken: Op zaterdag
1 februari gaan we met de jongeren Bijbels-koken. Al
eeuwenlang gaan eten en ontmoetingen goed
samen. In de Bijbel werd hier ook al veel over
gesproken. Kijk maar naar het verhaal van de twee
broden en de vijf vissen of het visioen van Jesaja
(25: 6-8). Daar waar mensen zijn, kan eten een
verbindende rol hebben. En dat is hier ook de
bedoeling! Samen met de jongeren van de twee
wijkgemeentes Bethel en de Bron gaan we een
heerlijk vijfgangendiner in elkaar zetten, geheel in
het teken van Bijbelse-oerverhalen. Tijdens het
koken leren we meer over de gebruiken uit de oude
tijd en leren we elkaar beter kennen. En natuurlijk
eten we alles samen op.
Wil je meedoen, meld je dan snel aan. Mail/app:
Marianne Sonneveld-van Kammen. 06-15858000.
marianne@pkn-zeist.nl

Uitnodiging Kliederkerk: Op zondagmiddag
19 januari is er weer Kliederkerk. Weet je nog wat
dat is? Kliederkerk betekent niet dat je vies wordt
hoor. In het Engels noemen we het Messy Church.
Dat betekent “rommelige kerk” maar wel op een
gezellige en fijne manier. Je gaat, eventueel samen
met je ouders of grootouders, spelenderwijs een
Bijbelverhaal ontdekken. Dat doe je door het doen
van allerlei opdrachten. We sluiten de middag samen
af met een korte viering in de kerkzaal. Je hoeft er
niks speciaals voor te kunnen, iedereen kan
meedoen. Deze keer gaat het over de ark van
Noach, over het verhaal van Noach. We vinden het
heel leuk als je ook komt. En neem vooral je
vriendjes en vriendinnetjes mee. Vooraf aanmelden
is niet nodig. Meer informatie bij Marianne
Sonneveld- van Kammen marianne@pkn-zeist.nl
Wanneer: Zondag 19 januari, 15.00–17.00 uur.
Waar: Sionskerk. Doelgroep: 2-12 jaar
Voor de kliederkerk zijn we op zoek naar bakkers.
Vindt u het leuk om iets te bakken voor de
kliederkerk? Leef je helemaal uit rond het thema de
ark van Noach! Bellen of mailen naar 061585800 of
marianne@pkn-zeist.nl.
BRON-Afsluitingsavond
Musical
Donderdag 23 januari 2020 om 20.00 uur.

Mozes:

Komende erediensten
Zondag 12 januari 2020, 10.00 uur: Voorganger is
ds. Jan Minnema en het orgel wordt bespeeld door
Peter van den Nes. De derde collecte is bestemd
voor de predikantsplaatsen. Na de dienst is er weer
koffie/thee of limonade.
Website wijkgemeente De Bron:
www.wijkgemeentedebron.nl
Predikant: ds. Jan Minnema
Breehoven 72, 6721 SN Bennekom
Tel. 06-83540819, of
dominee@wijkgemeentedebron.nl
Telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en
vrijdag van 9.00 - 9.30 uur. Buiten deze tijden graag
een terugbelverzoek met naam en telefoonnummer
op de voicemail of per mail.
Scriba: Johan Boogaard
Bachlaan 171, 3706 BZ Zeist
Tel 030-6955341/06-28437932; of
scribadebron@ziggo.nl
Coördinatie ouderenpastoraat
Contactpersoon: In eerste instantie: Johan
Boogaard (gegevens zie scriba). In tweede instantie:
ds. Jan Minnema (gegevens zie predikant).
Opgang: www.opgang.info

De redactie van de kerkbrief (bestaande uit
Ineke, Joost en Roelien) wenst de lezers van
de kerkbrief een goed 2020!

