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Protestantse Kerk in Nederland – Wijkgemeente De Bron - Zeist 

Bij de eredienst… 
 

Voorganger: Ds. Jan Minnema 
Orgel: Warno Ruting 
Lector: Wilma Rommes 
Koster: Teun van Hall 
 

Orde van dienst… 
 

Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen 
 

Zingen: Psalm 93: 1en 2 
 

Bemoediging en groet 
 

Zingen: Psalm 93: 3 en 4 
 

Gebed om ontferming 
 

Zingen: Hemelhoog 590 
 

Gebed om opening van het Woord 
 

Ontmoeting met de kinderen 
 

Zingen kinderlied: Hemelhoog: lied 562: 1,3 en 5 
 

Schriftlezing: Habakuk 2: 2-4  
 

Zingen: Lied 904:5 
 

Schriftlezing: 2 Timotheüs 1: 6-14 
  

Zingen: Het liefste lied van overzee: Lied 8: 1,4 en 5 
Muziek: Henry Purcell, Westminster abbey,  
Nederlandse tekst: Sytze de Vries 
 

   “Christus is de ware hoeksteen” 
 

Christus is de ware hoeksteen 
die ons huis tezamen houdt, 
fundament waarop de muren 
steen voor steen zijn opgebouwd. 
Sion staat voor altijd stevig 
omdat het op Hem vertrouwt. 
 

Geef gehoor aan ons, aan ieder 
die om uw genade vraagt, 
die het goede vast wil houden 
en zich aan uw liefde waagt, 
en het vaandel van uw glorie 
biddend naar uw toekomst draagt. 
 

Alle glorie geldt de Vader, 
alle eer ook voor de Zoon! 
Ook de Geest moet lof gezongen 
die in onze harten woont: 
lichte stralen van de Ene 
die in het verborgen troont!  
 

Verkondiging 
 

Zingen: Lied 910: 1,2 en 4 
 

Gebeden 
 

Inzameling van de gaven 
- Diaconie: Pakistan (zie elders in de  kerkbrief) 
- Werk in “De Bron” 
- Predikantsplaats “De Bron” 

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

Zingen slotlied: Lied 968: 1, 4 en 5 
 

Zegen besloten met 3x gezongen ’Amen’ 

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. 
 

Dhr. Jan Bout die in het ziekenhuis is opgenomen. 
  

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.  
 

BRON- Nog te vermelden.. 
 

BRON-Jaarprogramma 2022-2023: Komende week (of 
misschien heeft u het al ontvangen) wordt het 
Jaarprogramma van onze wijkgemeente De Bron bij u 
bezorgd. Het is weer een mooie uitgave en er staan weer 
alle activiteiten die er IN De Bron zijn, in. Dank aan allen 
die zich hiervoor weer hebben ingezet. 
 

BRON-Viermoment: Er zijn weer twee VIER 
MOMENTEN. Maandag 10 oktober voor alle jarigen van 
juli/augustus en september  in de leeftijd van 18 t/m 66 jaar 
in de wijkzaal van de Sionskerk, aanvang 20.00 uur. En 
op woensdag 12  oktober voor alle jarigen van juli/ 
augustus en september in de leeftijd van 67 jaar en ouder 
ook in de wijkzaal van 10.00 uur tot 12.00 uur. Alle jarigen 
ontvangen persoonlijk een uitnodiging. Er is koffie en of 
thee met iets lekkers. Na de koffie of thee is er een korte 
viering door ds. Jan. Daarna is er een hapje en een 
drankje en een gezellig samenzijn. Men moet zich wel 
tijdig opgeven voor de VIERMOMENTEN en wel bij 
ouderling Kees Goethals. Tel.nr. 030-6962883 of  
e-mail: c.f.goethals@tiscalimail.nl 
 

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 zo nodig 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-collecten: De 1e collecte vandaag is bestemd 
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 
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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 gemeenteleden 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 christivaniperen@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. 
 

Inzamelingsactie Oekraïne Op D.V. zaterdag 15 oktober 
wordt er bij de Gereformeerde Gemeente een 
inzamelingsactie voor Oekraïne gehouden (gecombineerd 
met de verkoping van de vrouwenvereniging). 
Onderstaande producten kunnen ingeleverd worden: 
 

Hygiënemiddelen: Medische middelen: 
Incontinentiemateriaal Drukverband 
Luierdoekjes  EHBO kit 
Luiers   Insuline 
Maandverband  Jodium/Betadine 
Scheerschuim  Leukoplast (op rol) 
Shampoo  Pijnstillers 
Tandenborstel  (paracetamol/ ibuprofen) 
Tandpasta  Snelverband 
Wasmiddel  Verbandgaas 
Zeep 
 

Overig: Dekens/slaapzakken, Handdoeken 
 

Deze actie wordt in samenwerking met het 
deputaatschap Bijzondere Noden georganiseerd. U kunt 
ook een gift geven:  NL45RABO0385211465 t.n.v. 
diaconie o.v.v. ‘noodhulp Oekraïne’  

De producten kunt u tussen 10.00-14.00 uur afleveren.  
Adres: Bergweg 26, Gereformeerde Gemeente Zeist  
 

Ontmoeting voor iedereen die geraakt is door kanker:  
Onder het thema ‘Zin in Leven?!’ organiseert de stichting 
Als kanker je raakt een kleinschalige ontmoeting voor 
iedereen die is geraakt door kanker of naasten zijn van 
iemand met kanker. De insteek is laagdrempelig. Iedereen 
is welkom op dinsdag 11 oktober 2022 van 10.30 - 15.00 
uur in het Beauforthuis, Woudenbergseweg 70, 3711 AB 
in Austerlitz.  
Horen dat je geraakt bent door kanker heeft een 
onvoorstelbaar diepe impact op je geestelijk en lichamelijk 
welzijn. Niet alleen voor jou, maar ook voor je naasten. Er 
is een diep besef van kwetsbaarheid en eindigheid. Er 
komen vragen boven die gaan over kwetsbaarheid, over 
sterfelijkheid, over hoe nu verder? Waarom overkomt mij 
dit? Hoe pak ik mijn leven weer op? Hoe geniet ik weer 
van het leven? Met de ontmoeting ‘Zin in Leven?!’ wil de 
stichting mensen, die door kanker worden geraakt, 

ondersteunen. De dag heeft een afwisselend programma 
en staat in het teken van ontmoeting, (h)erkenning en 
(geloofs)bemoediging. Bouwina de Haan begeleidt de 
dag. Wijnanda Heslinga verzorgt een creatieve workshop. 
Er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten, onder het 
genot van koffie/thee en een lunch. De begeleiders zijn 
zeer deskundig en weten uit ervaring wat het betekent om 
te leven met kanker. Meer informatie? Aanmelden? Er 
is ruimte voor 12 deelnemers. Graag vooraf aanmelden op 
https://www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/zin-in-leven-
11-oktober-zeist/ of stuur een e-mail naar 
info@alskankerjeraakt.nl 

 

BRON-Ontmoeten… 
 

Na de dienst is er in de wijkzaal koffie of thee en limonade. 
Van harte welkom om elkaar daar te ontmoeten.  
 

Agenda…  
 

Maandag 26 september 
19.00 uur: Gebedskring (Catshuis) 
20.00 uur: Verg. Coll. van Kerkrentmeesters (Wijkzaal) 
 

Dinsdag 27 september 
10.00 uur: Koffiemorgen (Catshuis) 
19.30 uur: Info-avond Omega. Ds. Van Roest (Wijkzaal) 
 

Woensdag 28 september 
10.00 uur: Open Kerk (Kerkzaal/Wijkzaal)  
10.00 - 12.00 uur: Expositie “Uit Aarde” (Kerkzaal) 
 

Donderdag 29 september 
14.30 uur: Ouderensoos ‘SionsBron’ (Wijkzaal) 
 

Vrijdag 30 september 
18.30 uur: Kinderclub (Catshuis) 
 

Komende eredienst… 
 

In verband met het gemeenteweekend is er volgende 
week zondag 2 oktober GEEN dienst in de Sionskerk. U 
bent van harte welkom in een korte dienst, aanvang 10.30 
uur in AMERONGEN. Zie elders in deze kerkbrief. De 
collecte is bestemd voor collecte Kerk en Israël.  
 

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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