Bronkerkbrief
Zondag 28 januari 2018
Orde van de dienst
Orgelspel

Zingen: Lied 519

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Lezing NT: Markus 1: 21 – 28

Zingen: Lied 221: 1 en 2

Zingen: Lied 326: a1, m2, v3, m4, v5 en a6

Aanvangswoord en groet

Verkondiging

Zingen: Lied 221: 3

Zingen: Lied 1005

Kyriegebed

Gebeden en onze Vader Lied 1006

Gloria: Lied 308A

Kinderen komen terug uit de nevendienst
Zingen: Geroepen om te zingen Lied 94: 1, 2 en 5

Gebed van de zondag
Collecte
Moment met de kinderen
Zingen: We gaan voor even

Zingen: Lied 823: 1, 4 en 5

Lezing OT: Jesaja 61: 1 – 4 (door lector)

Zegen

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Bart Ramaker
Ouderling van dienst: Riet van den Brand
Lector: Melcher Zeilstra
Organist: Ingeborg van Dokkum
Koster: Gerhard Knotnerus
Beeld:
Joop Langhout
Geluid: Teun van Amersfoort

Bestemming collecten:
1: Eigen diaconie
2: Kerk
Uitgang: Stichting Present

Overige mededelingen
Contactmedewerkers
Op zondag 14 januari zijn Marinus Ditzel en Ottolien Gelderloos benoemd als contactmedewerkers. Zij gaan
beide in wijk 2 werken. Na die zondag meldde ook Marja de Winter zich nog aan. Zij gaat contact
onderhouden met een aantal gemeenteleden in wijk 4.
***********************************
Inspiratiebijeenkomsten
Heeft u zich nog niet opgegeven voor een van de middagen of avonden? Dan kan dat alsnog bij Pietie van
der Meulen, tel. 5419964.

De islam in Nederland, bedreiging of uitdaging? – Prof. Bernhard Reitsma
Moet je bang zijn voor de islam of juist niet. Kan de islam een verrijking zijn voor ons land, of ondermijnt de
islam nu net het wezen van onze Nederlandse cultuur? Hebben moslims een hekel aan christenen of zijn ze
juist positief? Is ISIS nu typisch islamitisch of – zoals veel moslims zeggen – juist helemaal niet? En wat
betekent dat voor de christelijke gemeenschap? Hoe moeten christenen zich tot de islam verhouden? Dat zijn
vragen waarover we op 31 januari met elkaar willen nadenken. BERNHARD REITSMA is bijzonder
hoogleraar aan de VU voor ‘de kerk in de context van de islam’, lector ‘diversiteit en islam’ en docent
missiologie en islam aan de Christelijke Hogeschool Ede . Hij houdt zich bezig vooral bezig met een
christelijke respons op de islam. Datum: woensdag 31 januari 2018, 20.00 uur
***********************************
DVDuiker
Op vrijdag 9 februari draait DVDuiker de film ‘Lion’.
De avond begint om 19.45 uur in de Duiker, inloop vanaf 19.30 uur. Entree is € 7,50, voor jongeren € 3, --. De
opbrengst van deze avond is bestemd voor het diaconale project in India “Onderwijs voor Dalit kinderen”.
Meer informatie over de film vindt u in de Bron, of op de flyers in de hal en op de tafel bij de toreningang.
***********************************
Op kleinere voet -Verklein je eigen carbon footprint thuis- Paul Gelderloos
Peter Siebe heeft ons eerder deze maand laten zien hoe groen de Bijbel eigenlijk is en dat wij mogen waken
over Gods heerlijke schepping in plaats van die aan te tasten. Om dat thuis handen en voeten te geven, gaan
we in een workshop praktisch aan de gang om de CO2-uitstoot die wij daar veroorzaken, te verkleinen. We
brengen met eenvoudige middelen ons energieverbruik en de hierdoor veroorzaakte CO2-uitstoot in kaart. We
zoeken de energieslurpers en sluipverbruikers op. Met dat inzicht speuren we naar lonende maatregelen in
gedrag en apparatuur om een kleinere CO2-voetafdruk achter te laten en onze energierekening te verlagen.
Met de werkgroep Groene Kerk is het afgelopen jaar met een soortgelijke aanpak als eerste stap het
elektriciteitsverbruik in de kerk 20% teruggebracht. Dat moet thuis ook kunnen! Data: woensdag 14 februari
en 14 maart 2018 om 20.00 uur, eerste avond bij Paul thuis. Aanmelden graag voor 31 januari voor wat
eenvoudig voor-huiswerk: VenT@bronkerk.nl of tel. 542.34.95. Maximaal 12 deelnemers.
***********************************
Kerkcafé en Get Inspired slaan de handen ineen en vieren op zondag 4 maart een Pesach maaltijd,
waarvoor we jullie van harte willen uitnodigen. Pesach is het Joodse feest waarin de bevrijding van het
Joodse volk uit Egypte wordt gevierd. Het vieren van Pesach gaat gepaard met verschillende rituelen. Gerda
Nidam neemt ons, voor en tijdens de maaltijd mee, in deze rituelen en verhalen rondom dit feest.
De avond start om 17 uur, wilt u mee doen, reserveer deze avond dan alvast in uw agenda, binnenkort volgt
er informatie in de Bron en op de zondagsbrief hoe u zich kunt aanmelden.
***********************************
Een heel bijzonder afscheid:
Wat ben ik in het zonnetje gezet na mijn officiële afscheidsdienst in de Bronkerk!
Het was een grote verrassing!
Heel hartelijk dank voor de lovende woorden van o.a. Anja namens de kerkenraad, voor alle mooie muziek:
het lied van de cantorij o.l.v. Anne en Gert aan de piano (in december had de cantorij me ook al verrast met
een hartverwarmende afscheidsavond!), Paul met gitaar en zang, het orkest bestaande uit 10 muzikanten!
Ook heel hartelijk dank voor de kleurrijke tulpen, alle kaarten, cd’s, de puzzel en zelfgemaakte puzzelstukken
van de kindernevendienst, de cadeaubonnen en andere bijzondere attenties. En niet te vergeten de rijk
gevulde envelop die ik kreeg. Hartelijk dank aan ieder die daaraan bijgedragen heeft! Het was heel bijzonder
om mee te maken. Dank voor alle aandacht! Ik heb een goede tijd gehad in de Bronkerk en hoop nog
geregeld in uw midden te zijn. Nogmaals dank! Houd de lofzang gaande!
***********************************
Bedankt !
Beste Bronkerkers,
Van harte wil ik jullie allen bedanken voor het meeleven tijdens mijn ziekteperiode in de afgelopen maand,
i.v.v. kaarten en andere attenties, gezellig bezoek in het ziekenhuis en thuis. Daarbij mocht ik ook nog eens
de mooie bloemen van de kerk ontvangen, vergezeld van de Bronkerkfoto met de bekende namen van alle
kerkgangers! Dit alles was voor mij een belangrijke bemoediging. Carla Zuidema

