Bronkerkbrief
Zondag 14 januari 2018
Orde van de dienst
Orgelspel

Zingen: Lied 525

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Verkondiging

Zingen: Lied 276: 1 en 2

Zingen: Lied 791

Aanvangswoord en groet

Kinderen komen terug uit de nevendienst
we luisteren naar een lied over de bruiloft van Kana
https://www.youtube.com/watch?v=aFopnXjJtRI

Zingen: Lied 276: 3
Kyriegebed

Afscheid van en bevestiging en voorstellen van
taakdragers

Gloria: Lied 310
Zingen: Lied 90: 8
Gebed van de zondag
Zingen: Lied 970
Moment met de kinderen
we zingen: We gaan voor even

Gebeden

Lezing OT: Jesaja 62,1 – 5 (door lector)

Collecte

Zingen: Lied 528

Zingen: Lied 969

Lezing NT: Johannes 2: 1 – 12

Zegen

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Bart Ramaker
Ouderling van dienst:
Lector: Jan Schoneveld
Organist: Ingeborg van Dokkum
Koster: Marinus Ditzel
Beeld:
Joke Endedijk
Geluid: Ruud van der Zwan

Bestemming collecten:
1: Eigen diaconie
2: Kerk
Uitgang: Stichting Present
Na de dienst koffiedrinken
“Denkt u ook nog even aan de koffiepot”

Wij leven mee
Leo de Prie van de Essenburg 25 verblijft sinds kort in Hospice Apeldoorn Noord, Polkastraat 5, 7323KZ
Apeldoorn. Een plek in een verzorgingshuis in de buurt zou meer voor de hand liggen, maar die was er op het
moment van de opname niet beschikbaar. Bezoek is welkom. Wel graag in overleg met Tjeerd van der
Meulen, telefonisch 06-44074229 of nog liever per mail: tvdmeulen@planet.nl .

Agenda komende week
Gebedskring
Vanavond is er om 19.30 uur gebedskring in de Bronkerk. In Matteüs 18 vers 20 zegt de Here Jezus: "Want
waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden". In dit geloof komt de gebedskring
bij elkaar. We komen samen om God te aanbidden, om te danken en om voorbede te doen. We nodigen u
van harte uit om mee te doen.
Contactpersonen: Marius van Dokkum, Hoenderloseweg 76, (tel. 5333164)
Ria Hart, De Parkelaar 14 (tel. 5423712)

Overige mededelingen
Recht door zee,
Dit is het thema van de oecumenische dienst van a.s. zondag (21 januari) Deze dienst wordt gehouden in de
week van gebed voor eenheid van christenen. Zoals gebruikelijk is ook nu weer een opzet van liturgie
gemaakt door christenen uit een ander land of andere regio. Dit jaar is deze opzet gemaakt door de
Caribische kerken.
Hun geloofsgeschiedenis loopt van slavernij en onderdrukking naar bron van troost en bevrijding, de bijbel is
voor hen een symbool van deze bevrijding.
Een van de landen in het Caribische gebied is Haiti een arm gebied dat heeft te lijden gehad van diverse
rampen. Daarom is de eerste collecte bestemd voor de stichting Hart voor Haiti, Voor meer informatie
verwijzen we u graag naar hun website,. als u uw bijdrage rechtstreeks naar hen wilt overmaken ,hun
bankrekening is NL76INGB 0005 3616 85 ten name van Hart voor Haiti te Pijnacker.
Wij hopen dat we met elkaar een gezegende en mooi dienst hebben
***********************************
Profielschets
Afgelopen zondag is in de gemeentevergadering de profielschets besproken. We kregen een aantal
waardevolle tips. Deze zijn verwerkt in de nieuwe versie. Er is ook een wijzigingsdocument gemaakt, zodat u
direct kunt zien wat er is gewijzigd. Beide documenten staan op de website, bij actualiteiten. Indien u nog
aanvullingen op de wijzigingen hebt, geef die dan voor woensdag 17 januari door aan Gradus Buitenhuis:
scribaKR@bronkerk.nl.
***********************************
Afscheid van Ingeborg.
Met ingang van één januari is 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.
***********************************
Verhuisd
Onze kerkelijk werker Remko Groen en zijn echtgenote Nienke zijn verhuisd van Lelystad naar Apeldoorn.
Hun nieuwe adres is: Jaromirgaarde 202, 7329CN Apeldoorn.
***********************************
Avond rond Pastoraat bij ernstig zieken en rouwenden
Op woensdag 24 januari organiseert de Pastorale Raad de jaarlijkse toerustingsavond voor de
contactmedewerkers. Ds. Margriet van der Kooi is daarvoor uitgenodigd. Zij is zeer deskundig op het gebied
van Rouwverwerking. De avond is speciaal bedoeld voor contactmedewerkers, maar we willen ook andere
belangstellenden uitnodigen. Meld u zich dan graag even aan bij de secr. van de Pastorale Raad, dhr. Ton
Volgenant, tel. 5331731, of via de mail avolgenant@gmail.com. Dat is om te weten op hoeveel mensen we
kunnen rekenen.
Vanaf 19.45 inloop met koffie. Aanvang 20.00 uur.

