Bronkerkbrief
Zondag 7 januari 2018
Orde van de dienst
Orgelspel

Wij luisteren naar King’s college choir

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Lezing NT : Matteus 2 : 1 – 12

Zingen: Lied 506 : 1, 2

Zingen: Lied 495 : 1, 3 en 4

Aanvangswoord en groet

Verkondiging

Zingen: Lied 506 : 3, 4

Zingen: Lied 468

Kyriegebed

Gebeden

Gloria: Lied 487

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Gebed van de zondag

Zingen: Lied 520

Moment met de kinderen

Collecte

Lezing OT: Jesaja 60 : 1 - 6

Zingen Lied 489

Zingen: Lied 496

Zegen

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Bart Ramaker
Ouderling van dienst: Gradus Buitenhuis
Lector: Ria Buis
Organist: Paul Gelderloos
Koster: Teun van Amersfoort
Beeld: Jasper Bosch
Geluid: Rob Wolf

Bestemming collecten:
1: Eigen diaconie
2: Kerk
Uitgang: Stichting Present
Na afloop van de kerkdienst en gemeentevergadering
is er gelegenheid om, bij de koffie/thee, elkaar een
goed nieuw jaar te wensen

Overige mededelingen
Extra gemeentevergadering na deze kerkdienst.
Na de dienst is er een extra gemeente vergadering. We praten u dan bij over de opvolging van Ingeborg van
Dokkum en Ds. Bart Ramaker. Bart neemt afscheid op zondag 22 april en gaat per 1 mei met emeritaat. We
starten met het beroepingswerk voordat Bart met emeritaat is. We presenteren u de profielschets voor de
nieuwe predikant. Die concept profielschets staat ook op de website of is op te vragen bij Gradus Buitenhuis.
U kunt natuurlijk ook predikanten en/of leden voor een beroepingscommissie aanbevelen. Dat kan aan
Gradus: scribaKR@bronkerk.nl

Sluiting Kerkelijk bureau
Het kerkelijk bureau is in overleg met de kerkenraad met ingang 1 januari 2018 gesloten.
Collectebonnen kunnen worden besteld middels het e-mailadres: kerkelijk.bureau@bronkerk.nl
Ook voor andere vragen kunt U contact met het kerkelijk bureau opnemen, via genoemd e-mailadres.
**********
Vanavond is er kerkcafé; vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar
Anne van de Vis, zal ons vertellen over zijn tocht naar Santiago de Compostela.
Al eeuwen lang zijn mensen onderweg. Soms doen ze dat bewust in de vorm van een pelgrimage.
In een nieuw jaar dat voor ons ligt, kunnen we nog alle kanten op. Of heb je jezelf een bepaald doel gesteld
voor het komende jaar en wil je iets bereiken?
Wat willen we vinden in 2018, voor onszelf en voor de Bronkerk? Misschien komen we wel iets op het spoor
waar we inspiratie uit opdoen voor het komende jaar.
Iedereen is van harte uitgenodigd!
**********
Afscheid van Ingeborg.
Met ingang van één januari wordt Ingeborg van Dokkum organiste en cantrix in de dorpskerk te Bathmen.
Daarom stopt ze bij ons als beroepsmusicus. We zullen haar nog regelmatig zien en horen want ze blijft wel
als vrijwilliger bij de Bronkerk betrokken. Eén keer in de maand speelt ze op het orgel en, totdat opvolging is
geregeld, blijft ze ook cantrix.
Achter de ‘schermen’ doet ze nog veel meer dingen en sommige daarvan blijft ze doen.
Dat ze bij ons stopt als beroepskracht willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Tijdens de Oecumenische
viering op 21 januari nemen we officieel afscheid van Ingeborg.
Afscheidscadeau. Als gemeente willen wij Ingeborg graag een cadeau aanbieden. Uw bijdrage daaraan
stellen wij zeer op prijs en kunt u overmaken naar rekening NL88RABO0303318635 t.n.v. Bronkerk Ugchelen
onder vermelding van Afscheid Ingeborg of deponeren in de daarvoor bestemde oranje bus in de hal van de
kerk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dienst bij te wonen.
**********
Hoe 'groen' is de Bijbel? – drs. Peter H. Siebe – Vorming en toerusting
Eind 2016 verscheen een 'Groene Bijbel'. Maar is de Bijbel inderdaad een 'groen' boek?
Kunnen we uit de Bijbel iets zinnigs halen over een actueel vraagstuk als de klimaatcrisis?
Wat staat daar eigenlijk in over de zorg voor de schepping (de natuur)?
Hoe komt het dat daar lange tijd weinig aandacht voor was in de kerk?
En hoe vertaal je dat nou in een praktisch wat en hoe vandaag: voor de stappen die wij kunnen ondernemen?
Peter Siebe gaat op deze vragen in op woensdag 10 januari 2018, 20.00 uur in de Duiker.
Hij bood al in 1998 aan toenmalig milieuminister Pronk het 'Christelijk Ecologisch Appèl' aan.
Nu werkt bij het Nederlands Bijbelgenootschap en daarnaast als freelance journalist en
duurzaamheidsadviseur. De Bijbel bevat allerlei motieven om ‘groen’ te leven, niet uit dwang of doemdenken,
maar als een bevrijdend mogen. Het maakt de kerk missionair, bewogen, geloofwaardig en actueel.
Op 14 februari en 14 maart volgt een serietje van twee praktische workshops om je CO2-uitstoot thuis te
verlagen. Zie website of programmaboekje. Maximaal 12 deelnemers.
Opgave voor deze workshopavonden: VenT@bronkerk.nl.
**********
Gospelworkshop – André Bijleveld
Op zondag 11 februari 2018 is er om 14.30 uur een zangdienst met medewerking van gospelkoor Next
Generation olv. André Bijleveld.
Voorafgaand organiseren wij ’s ochtends om 10.30 uur een gospelworkshop, inclusief een maaltijd.
Passie, ritme, soul, zingen en swingen is een treffende omschrijving voor de gospelworkshop die je kunt
meebeleven in de Bronkerk.
Deze gospelworkshop is voor iedereen. Jong of iets minder jong, wel of niet gelovig, X-factor of juist niet.
Zangervaring is niet nodig. Je enthousiasme en inzet maken het een onvergetelijke ervaring.
André Bijleveld, dirigent van onder andere de bekende formatie Gospel Boulevard, studeert met de
deelnemers één of meerdere nummers in. En het ingestudeerde wordt 's middags door de
gelegenheidszangers en zangeressen, in de zangdienst, opgevoerd. Natuurlijk samen met de enthousiaste,
ervaren zangers en zangeressen van Next Generation uit Apeldoorn. Eigen bijdrage workshop en maaltijd:
€ 10 (maar mag geen bezwaar zijn); jongeren gratis.
Opgave workshop: Herma Willemsen, hjvandronkelaar@live.nl of telef. 355.02.04

