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Protestantse Kerk in Nederland – Wijkgemeente De Bron - Zeist 

-Bij de eredienst… 
 

Voorganger: Ds. Jan Minnema 
Orgel: Wouter Harbers 
Lector: Jelle Kaastra 
Koster: Teun van Hall 
 

Orde van dienst… 
 

Startdienst met als jaarthema:  ‘Aan tafel’ 
 

Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen 
 

Zingen: Psalm 100: 1,2 en 4 
 

Bemoediging en groet 
 

Zingen: uit “Geroepen om te zingen”: Lied 18, melodie:   
                   “Geest van hierboven” (zie schermen) 
 

Leefregel: De 10 geboden (zie schermen) 
 

Themazetting 
 

Gebed 
 

Zingen: Hemelhoog 609 
 

Gebed om de opening van het Woord 
 

Kindergesprek, over eten, wat vind je lekker en wat niet? 
 

Zingen: kinderlied Dank U wel 
 

Schriftlezing: Jesaja 55: 1 t/m 2 
 

Zingen: Met open armen (zie schermen) 
 

Schriftlezing: Marcus 2: 15 t/m 17 
 

Zingen: Lied 978: 1 en 2 
 

Schriftlezing: Openbaring 3: 20 
 

Zingen: Lied 412: 1 
 

Verkondiging 
 

Muzikaal intermezzo 
 

Zingen: Lied 388 
 

Dankgebed / voorbede / stil gebed /  
gezamenlijk Onze Vader 
 

Inzameling van de gaven 
- Diaconie 
- Werk plaatselijke gemeente 
- Onderhoud gebouw  
 

Uiteraard kunt u het collectegeld ook overmaken op de u 
bekende rekeningnummers. 
 

Zingen slotlied: Evang. Liedbundel 212 (zie schermen)  

 

Heenzending en Zegen  
 

Zingen:   Ik wens jou 
 

Na de eredienst drinken we gezamenlijk 
koffie/thee/fris. Daarna is er een programma voor 
iedereen, voor elk wat wils. Welkom! 
 

BRON-mensen we denken aan… 
 

Voor mevr. Smit-Mouthaan is het een indringende tijd. 
We bidden om kracht om te dragen. 
 

Mevr. Eef Askes  levert telkens iets in en de vermoeidheid 
speelt haar parten. Haar vertrouwen is op de Heer. 
 

Dhr. Peter Langenbach is onder behandeling. We bidden 
om veerkracht en moed. 
 

Zij die hier genoemd worden en allen die we kennen en 
met ons meedragen in hart en hoofd dragen we op aan 
God, die een Helper is in alle nood.  
 

Bedankt 
 

Ik wil graag iedereen hartelijk bedanken voor de 
bezoeken, telefoontjes, bloemen en het grote aantal 
kaarten, met de vele goede wensen en gebeden, die ik 
mocht ontvangen na mijn ongelukkige val. Ik ben nu weer 
thuis om verder te revalideren maar hoop weer snel in de 
zondagse dienst aanwezig te kunnen zijn. Nogmaals 
hartelijk dank! Ger Hengeveld. 
 

Huwelijksjubileum 
 

Dhr. en Mevr. Spanjer zijn op 19 september 25 jaar 
getrouwd. 
 

Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst. 
 

BRON- Nog te vermelden.. 
 

BRON-komende collecten: De 1e collecte volgende 
week zondag 18 september is  een vrije collecte en deze 
bestemmen we voor een zendingscollecte voor Syrië. 
De kerk als plek voor hoop en herstel. Door de jarenlange 
burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten 
en zijn er veel kerken en gebouwen verwoest. De kerk in 
Syrië wil ondanks alles een baken van hoop blijven. Kerk 
in Actie helpt weer met de wederopbouw van kerkelijke en 
burgerlijke gemeenschappen. Herstel van kerk – het hart 
van de christelijke gemeenschap – betekent immers 
herstel van de hele samenleving en  hoop voor de 
toekomst. Van harte aanbevolen, 
De Diakenen. 
 

De avondmaal collecte is bestemd voor het 
Bartiméus  fonds Zeist. Hier wordt hulp en aandacht 
gegeven aan blinde en slechtziende mensen maar ook 
aan kinderen al vanaf hele jonge leeftijd. Zodat er ook een 
plek op de arbeidsmarkt voor hen gevonden kan worden. 
De diakenen vragen uw steun voor deze visuele beperkte 
mensen en kinderen. Dank daarvoor. 
 

BRON-Beleidsplan “Veilige Kerk”: De algemene 
kerkenraad heeft een beleidsplan Veilige Kerk. Eén van 
de onderdelen om tot een Veilige Kerk te komen is dat 
degenen die met kwetsbare mensen werken of 
leidinggevende taken hebben, een ‘Verklaring Omtrent 
Gedrag’ (VOG) kunnen overleggen. De generale synode 
van de PKN heeft in november 2019 besloten dat er een 
regeling komt die inhoudt dat predikanten en kerkelijk 
werkers, verbonden aan een gemeente, en ook 
vrijwilligers/ambtsdragers die met kwetsbare mensen 
werken of leidinggevende taken hebben, verplicht zijn een 
VOG te overleggen op het daarvoor meest aangewezen 
moment. Op dit moment is het nog niet verplicht, maar wel 
van harte aanbevolen. De wijkkerkenraad heeft besloten 
hier gehoor aan te geven. De scriba zal degenen, van wie 
de kerkenraad heeft besloten dat het wenselijk is dat zij 
een VOG overleggen, benaderen. Een VOG die door de 
kerk aangevraagd wordt is gratis. 



Een ander onderdeel van het beleidsplan is het aanstellen 
van vertrouwenspersonen. Mocht u daar meer over willen 
weten of het hele beleidsplan Veilige Kerk willen inzien, ga 
dan naar de website van de Protestantse Gemeente Zeist 
(https://www.pgzeist.nl). 
 

BRON-Lunch: Het jaarthema voor het nieuwe kerkelijk 
seizoen is ‘Aan Tafel’. Laten we dat dan ook gelijk maar 
handen en voeten geven. Op woensdag 14 september is 
er, aansluitend aan de Open Kerk een lunch voor wie wil.  
Vanaf ongeveer 12.30 uur is er van allerlei lekkers te 
smikkelen en te smullen. Maar vooral ook samen te eten 
én samen te spreken. Om in ieder geval genoeg in huis te 
hebben vraag ik u even een mailtje, appje of telefoontje te 
doen. dominee@wijkgemeentedebron.nl of 06-83540819 
 

Opening expositie schilderijen ‘UIT AARDE’: 
Op woensdag 14 september wordt de expositie 
schilderijen ‘UIT AARDE’ van Corja Bekius officieel 
geopend. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. Om 10.30 
uur zal de officiële opening zijn door Ds. Jan Minnema. 
Corja Bekius zal samen met Arie Boers een presentatie en 
uitleg geven van de geëxposeerde schilderijen. Hierbij 
wordt u allen uitgenodigd om bij de opening aanwezig te 
zijn. De expositie is ook weer iedere woensdagmorgen te 
bezichtigen.  
 

SeniorenSoos SionsBron: Donderdag 15 september 
gaat een nieuw seizoen van de SeniorenSoos van start. 
We mogen wel zeggen een sprankelend en zeer 
gevarieerd seizoen 2022-2023 staat in de steigers en is 
eigenlijk rond. De deelnemers van vorige seizoenen 
ontvangen allemaal een uitnodiging in de bus met daarbij 
de fraaie flyer met alle activiteiten voor het komende 
seizoen. En ja, er zitten 20 kakelverse soosmiddagen in 
de pijpleiding. Op de vaste bezoekers rekenen we graag. 
Maar ook u, eventuele nieuwe deelnemer, bent van harte 
welkom om eens een kijkje te komen nemen op 
15 september in de Wijkzaal van de Sionskerk. Daar gaat 
het gebeuren van 14.30 – 16.30 uur. De presentatie en het 
startschot voor het nieuwe seizoen zullen daar worden 
gegeven! Welkom allemaal. Het volledige programma van 
de soos is aan te vragen bij Henk van Amerongen, e-mail: 
henk@henkvanamerongen.nl of per telefoon: 06-
12977523. Ook kunt u voor meer info bij Henk terecht. De 
flyer met het programma ligt vanaf zondag ook in de 
kerkzaal. Met voor nu een hartelijke groet van het team 
leidinggevenden.  
 

BRON- restaurant: Op vrijdag 23 september eten we 
weer samen in de wijkzaal. Er is keuze uit twee menu’s: 
 

Menu 1: Rode kool, hachee en aardappelen 
Menu 2: Witlof, aardappelen, gehaktbal en stoofpeertjes 
Toetje bij beide menu’s: vruchtengriesmeelpudding 
 

Opgeven kan tot uiterlijk woensdag 21 september bij 
Driesje van den Berg - 030-6953154 of 
Bergjager@outlook.com 
 

Timon Deel Je Thuis: Timon helpt kwetsbare kinderen, 
jongeren en hun gezinnen. We zetten ons elke dag in om 
hen een warm en veilig thuis te bieden. Dit doen we 
geïnspireerd vanuit de christelijke levensovertuiging.  Er 
zijn helaas nog veel kinderen op zoek naar warm thuis. 
De vraag naar enthousiaste pleegouders die hun hart en 
huis willen openstellen groeit. Heeft u interesse in 
pleegzorg? Kom binnenkort vrijblijvend naar de 
informatieavond bij u in de buurt!  

Datum: maandag 12 september 2022 
Plaats: CHE, Oude Kerkweg 100, Ede, 19.30 – 22.00 uur   
 

Tijdens deze interactieve informatieavond kunt u kennis 
maken met pleegzorg bij Timon. Aanmelden of meer 
informatie via: deeljethuis.nl 
Maak er (je) werk van! Om zorgvuldig te kunnen ingaan 
op het groeiende aantal aanvragen voor pleegzorg, is 
Timon in diverse regio’s ook op zoek naar 
pleegzorgbegeleiders die onze teams komen versterken. 
Lees meer over deze en andere vacatures op 
www.werkenbijtimon.nl.  
 

BRON- 2 oktober dienst in Amerongen: In overleg met 
de kerkenraad is op zondag 2 oktober de Sionskerk 
gesloten. Vele gemeente leden hebben zich opgegeven 
voor het gemeenteweekend. Er is wel een korte dienst op 
zondag 2 oktober aanvang 10.30 uur maar dan in 
Amerongen. Er is een mogelijkheid om de dienst bij te 
wonen. Er zullen 2 busjes rijden(18 plaatsen) die 
vertrekken om 9.30 uur vanaf de Sionskerk. Wanneer u / 
jij daar gebruik van wil  maken dient u/ jij zich op te geven 
bij Christi van der Vaart. Tel.nr. 06-42312685. of per 
mail christivanieperen@hotmail.com. U kunt ook met 
eigen vervoer naar Amerongen gaan. Het adres is Jan van 
Zutphenweg 5 Amerongen. De accommodatie is 
Betteld.  Na de dienst is er koffie en een lunch. Einde van 
de dienst en koffie en lunch is rond 13.00 uur. 
 

Agenda…  
 

Dinsdag 13 september 
10.00 uur: Koffiemorgen (Catshuis) 
 

Woensdag 14 september 
10.00 uur: Open Kerk (Kerkzaal/Wijkzaal)  
10.30 uur: Opening expositie “Uit Aarde” door  
ds. Jan Minnema (Kerkzaal) 
12.30 uur: Lunch ihkv het jaarthema  ‘Aan tafel’ (Wijkzaal) 
 

Donderdag 15 september 
14.30 uur: SeniorenSoos ‘SionsBron’  (Wijkzaal) 
 

Vrijdag 16 september 
18.30 uur: Kinderclub (Catshuis) 
 

Komende eredienst… 
 

Zondag 18 september 2022 om 10.00 uur: We vieren 
het Heilig Avondmaal. Voorganger is ds. Jan Minnema. 
Het orgel wordt bespeeld Warno Ruting. De eerste 
collecte is een vrije collecte (zie elders in deze kerkbrief). 
De diensten zijn ook online mee te beleven via de 
kerkomroep en You Tube. 
 

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 
 

Opgang: www.opgang.info 
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