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BRON- Erediensten meekijken…

BRON-Collecteren in Corona tijd

Om de site van kerkomroep.nl wat te ontlasten is het
ook mogelijk om via YouTube live mee te kijken. Op de
website www.wijkgemeentedebron.nl vindt u onder het
kopje “Gevolgen Corona besluit” naast een korte uitleg
over hoe u mee kunt kijken via kerkomroep ook een
link naar de livestream via YouTube. Als u op
zondagmorgen op deze link klikt, opent automatisch de
live uitzending. Als de uitzending nog niet live is, ziet u
links onderin hoe lang het ongeveer nog duurt voordat
de uitzending live gaat. Op kerkomroep.nl blijven de
diensten nog lange tijd beschikbaar, u kunt dus ook
altijd later de dienst terug kijken.
Heeft u vragen? Bel of mail dan met Joost en Geeske
Donze. Telefoon 030-2680312 of donze@ziggo.nl

Door de Corona maatregelen kunnen we niet meer
wekelijks collecteren. De collecte is een belangrijk deel
van onze begroting. We vragen u om de collectes
digitaal over te maken om financiële problemen te
voorkomen. Dit kan op de volgende manieren:

Bij de online eredienst
Voorganger: Mevrouw ds. M. Verschoof
Orgel: Peter van Nes
Koster: Ilona Carelse
Lector: Christi van der Vaart
Orde van dienst
Orgelspel
Welkom
Zingen: Psalm 103: 1 en 4
Bemoediging en groet
Zingen: Hemelhoog 436
U bent mijn schuilplaats Heer
Woord voor de kinderen
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 207: 1 en 3
Leefregel: Deuteronomium 10: 12 – 11: 1
Zingen: Lied 912: 1 en 2
Gebed om opening van het Woord
Schriftlezing: 1 Korintiërs 1: 26 – 2: 5
Zingen: Hemelhoog 548
Breng dank aan de Eeuwige
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 445
Ik bouw op U
Gebeden
Inzameling van de gaven
1e rondgang: diaconie
2e rondgang: werk plaatselijke gemeente
3e inzameling: Onderhoud gebouwen
Slotlied: Lied 418: 2 en 4
Zegen, besloten met 3 keer gezongen ‘Amen’

1: Via de link op de website. Op onze website staat
een stukje “Collecteren in Corona tijd”. Hier vindt u een
link waarmee u direct op de site van het College van
Kerkrentmeesters komt, waar u voor de drie
rondgangen en de zending uw gift kunt invullen, daarna
betaalt u direct via IDeal.
2: Via de QR code, deze staat ook op onze website en
ziet u in beeld tijdens de
dienst. Een QR code is een
moderne versie van een
streepjescode. De QR code
kunt u scannen met een
tablet of smartphone. Open
de camera en houdt deze
voor de QR code, u krijgt dan
een optie om de link te
openen. De link verwijst net
als bij optie 1 naar de site van het College van
Kerkrentmeesters, waar u uw bijdrage kunt invullen en
kunt afrekenen via IDeal. Mocht de camera op uw
telefoon de QR code niet direct herkennen download
dan een QR code scanner in de appstore.
3: Per bank, de verschillende rekeningnummers vindt
u hieronder. Namens de kerkenraad heel hartelijk
dank!
Diaconie protestantse gemeente Zeist:
NL 96 INGB 0663 9114 94
Onder vermelding van “collecte De Bron”
College van Kerkrentmeesters protestantse gemeente
Zeist: NL 46 RABO 0373 7335 34
Onder vermelding van “collecte De Bron”
Wijkgemeente ‘De Bron’ (voor de wijkkas)
NL58 INGB 00001422 45
BRON-mensen, we denken aan…
Mevr. Bep Copier, die deze week naar huis mocht na
revalidatie in De Warande. We denken ook aan haar
man Gijs bij wie corona is vastgesteld. Hij verblijft
momenteel in het Leendert Meeshuis (Prof.
Bronkhorstlaan 6, 3723 MB Bilthoven).
Laten we in deze tijd, waarin we elkaar niet kunnen zien
naar elkaar omzien. Neem de moeite om iemand te
bellen en een praatje te maken. Dat doet goed.
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Huwelijksjubilea
Dhr. en mevr. Van Kampen zijn op 19 mei 55 jaar
getrouwd.
Dhr. en mevr. Schakel zijn op 21 mei 50 jaar
getrouwd.
Dhr. en mevr. Paulsen zijn op 22 mei 40 jaar
getrouwd.
Zij allen van harte gefeliciteerd en Gods zegen
toegewenst.
Nog te vermelden..

Ook komende woensdag: van 10.00 uur tot 12.00 uur.
U bent van harte welkom in de Bron! Alles met in
achtneming van de regels. Ds. Jan Minnema zal er zijn,
en mensen van de kerkenraad. In deze tijd houden
zingevingsvragen veel mensen bezig, en soms ook uit
de slaap. Wie dat wil kan van gedachten wisselen.
Welkom op woensdag in de Bron: van 10.00 uur tot
12.00 uur!
Agenda
Woensdag 20 mei:
10.00 – 12.00 uur: Open kerk (kerkzaal)
Verder GEEN Activiteiten deze weken

Bron-Kind en Jeugd: U heeft het misschien gezien,
begin mei zijn we gestart met een online
kindernevendienst op ons YouTube kanaal. De
kinderen die dat willen krijgen wekelijks een
kindernevendienst werkje thuisbezorgd. Het idee is dat
de kinderen op zondagochtend om 9.45 uur naar het
kindermoment kijken. Tijdens de preek kunnen zij dan
het knutselwerkje maken. Het kindermoment en het
kinderlied in de dienst komen tijdelijk te vervallen.
Vandaag, 17 mei, staat er weer een Kliederkerk op de
planning. De organisatie heeft besloten om deze online
aan te bieden. Gezinnen hebben een uitnodiging
gekregen en konden zich aanmelden voor een
knutselpakket. Vindt u het leuk om even mee te kijken?
De uitzending is live om 16.00 uur vanuit de
Noorderlicht
gemeente.
Die
vindt
u
op
Kerkomroep: NoorderLicht Kerk en op YouTube: NLG
Zeist. Uiteraard is de Kliederkerk ook op een later
moment terug te kijken. De basisscholen zijn deze
week weer (gedeeltelijk) open gegaan. Ook onze
kinderclub (7-12 jaar) gaat deze week weer van start.
Hoera! Vanwege de corona maatregelen zit de club
tijdelijk in de wijkzaal, die is iets ruimer dan het
Catshuis. Vragen, opmerkingen of meer informatie?
Mail naar jeugdwerk@wijkgemeentedebron.nl
BRON-Paasei tot Vrucht van de Geest: Op
Paasmorgen stond er een prachtige grote Paastak met
daaraan vele gekleurde eieren. Op elk ei staat een
prachtige wens, boodschap, woord van Bron-leden
voor de Bron. Dat is bemoedigend en dat hebben we
hard nodig. Daarom een hartelijke uitnodiging om uw
woorden en wensen te blijven insturen. Kom maar op!
Zodat we straks een prachtige collage hebben met alle
wensen erop. Stuur uw wens/boodschap/woord naar
de scriba of naar de dominee. Doet u mee?
BRON=OPEN: Ook afgelopen woensdag was de kerk
weer open. Een huis voor onderweg. Er kwam die
ochtend een aantal mensen naar de kerk toe. De één
om even een praatje te maken en andere mensen te
zien. De ander om even in stilte (soms op de ‘eigen
plek’) in de kerk te zitten. Je kon een kaarsje
aansteken. Er was gelegenheid tot ontmoeting.
Kortom: het was goed om elkaar in het huis des Heren
te ontmoeten.
Bij afwezigheid van de wekelijkse kerkgang is het goed
om door de week een pleisterplaats te hebben om even
op adem te komen. Elke woensdag is de kerk open.

Alle activiteiten van wijkgemeente ‘De Bron’ komen tot
en met mei te vervallen.
Komende erediensten…
Donderdag 21 mei om 9.30 uur, Hemelvaartsdag:
Voorganger is ds. Jan Minnema. Het orgel wordt
bespeeld door Warno Ruting. De derde collecte is voor
het Werelddiaconaat.
Zondag 24 mei om 10.00 uur: Voorganger is ds. Jan
Minnema. Het orgel wordt bespeeld door Warno
Ruting. De derde collecte is voor Algemeen
Kerkenwerk.
De diensten worden live uitgezonden en zijn NIET
fysiek te bezoeken maar kunt u meebeleven via
www.kerkomroep.nl en via YouTube.
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

