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Protestantse Kerk in Nederland – Wijkgemeente De Bron - Zeist 

Bij de eredienst… 
 

Voorganger: Ds. Jan Minnema 
Orgel: Warno Ruting 
Lector: Wim van der Meulen 
Koster: Simon van Delft 
 

Orde van dienst… 
 

Viering Heilig Avondmaal 
 

Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen 
 

VOORBEREIDING 
 

Zingen: Psalm 122: 1en 2 
 

Bemoediging en groet 
 

Kyriegebed 
V: Laten wij de Here onze God aanroepen om ontferming 
voor de nood van de wereld en laten wij zijn naam prijzen, 
G: want zijn barmhartigheid heeft geen einde. 
V: Zo bidden wij: 
 

Zingen: Kyrie eleison: 
 

Zingen: Lied 869: 1 en 6 
 

Gebed om de opening van de Schriften 
 

Ontmoeting met de kinderen 
 

Zingen: Hemelhoog 382 
 Lees je bijbel bid elke dag 

 

DE SCHRIFT 
 

Schriftlezing: Lucas 16: 1 – 17  
 

Zingen: Lied 859: 1 en 2 
 

Overweging 
 

Zingen: Lied 760: 1, 3, 4 en 6 
 

DE MAALTIJD 
 

Inzameling van de gaven 
- Diaconie (Syrië, zie elders in de kerkbrief) 
- Werk plaatselijke gemeente 
- Werelddiaconaat  
 

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

Geloofsbelijdenis (gelezen) 
 

Zingen: Lied 385: 1, 2 en 4 
 

Tafelgebed 
 

Zingen: Lied 405: 1 en 4 
 

Vervolg tafelgebed 
 

Voorbeden door de diaken 
 

Besloten met gezamenlijk gezongen ‘Onze Vader’ 
(Lied 371) 
 

Vredegroet 
 

Instellingswoorden 
 

Nodiging 
 

Gemeenschap van brood en wijn 
 

Dankgebed 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 

Zingen slotlied: Is Hij mijn Herder, niets ontbreekt 
Uit de bundel ‘Het liefste lied van overzee’ deel 2: 29 
(Sytze de Vries) 
 

Zegen 
  

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… 
 

Wij zeggen jullie hartelijk dank voor de vele goede wensen 
die wij mochten ontvangen t.g.v. ons 55-jarig huwelijk.  
Wil en Kees Breunesse. 
 

Huwelijksjubilea… 
 

Dhr. en Mevr. Spanjer (Bilderdijklaan 22, 3705 BM) zijn 
op maandag 19 september 25 jaar getrouwd. 
 

Dhr. en Mevr. De Kruijff (Brugakker 3118, 3704 LA) zijn 
op dinsdag 20 september 50 jaar getrouwd. 
 

Dhr en Mevr. Hensbergen (Graaf Adolflaan 47/3, 3708 
XA) zijn op donderdag 22 september 45 jaar getrouwd. 
 

Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst. 
 

BRON- Nog te vermelden.. 
 

OPROEP          🪴: Voor de verzorging van de plantjes en 

bloemetjes in de wijkzaal zijn we op zoek naar iemand die 
dat 1 tot 2 keer per week wil doen. Het gaat om het water 
geven van de plantjes 🪴en zonodig het kopen van nieuwe 

plantjes en om wat verse bloemetjes          op de tafels te 

zetten. Wie wil dit stukje “kerkenwerk” op zich nemen? 
Graag contact opnemen met Riet van Amerongen. 
Tel.0614348494. 
 

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 
 
 



BRON- collecten: De 1e collecte vandaag is bestemd 
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. 
 

Volgende week zondag zal de 1e collecte bestemd zijn 
voor Pakistan voor noodhulp na de watersnoodramp. De 
centrale diaconie zal de opbrengst verdubbelen. 
 

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- 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 20 september 
10.00 uur: Koffiemorgen (Catshuis) 
 

Woensdag 21 september 
10.00 uur: Open Kerk (Kerkzaal/Wijkzaal)  
10.00 - 12.00 uur: Expositie “Uit Aarde” (Kerkzaal) 
19.45 uur: Leerkring (Catshuis) 
 

Donderdag 22 september 
10.00 uur: Ouderen Bijbelkring (Wijkzaal) 
 

Vrijdag 23 september 
17.30 uur: Eten in de wijkzaal (Wijkzaal) 
18.30 uur: Kinderclub (Catshuis) 
 

Komende eredienst… 
 

Zondag 25 september 2022 om 10.00 uur: Voorganger 
is ds. Jan Minnema. Het orgel wordt bespeeld Warno 
Ruting. De derde collecte is bestemd voor de 
predikantsplaatsen. Na de dienst is er koffiedrinken in de 
wijkzaal. 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 
 

Coördinatie ouderenpastoraat 
Contactpersoon: In eerste instantie: Johan Boogaard 
(gegevens zie scriba). In tweede instantie: ds. Jan 
Minnema (gegevens zie predikant).  
 

Opgang: www.opgang.info 
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