Bronkerkbrief
Zondag 4 februari 2018
Orde van de dienst
Orgelspel

Zingen: Lied 885

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Lezing NT: 2 Cor 4 : 1 – 6

Zingen: Lied 216 : 1, 2

Zingen: Liedboek voor de Kerken Lied 304
God is getrouw zijn plannen falen niet

Aanvangswoord en groet
Verkondiging
Zingen: Lied 216 : 3
Zingen: Lied 871
Kyriegebed
Gebeden
Gloria: Lied 305
Gebed van de zondag door Bert

Kinderen komen terug uit de nevendienst en
we zingen Lied ‘k Stel mijn vertrouwen op de
Heer mijn God

Moment met de kinderen ds. Bart
Zingen: We gaan voor even uit elkaar

Collecte

Inleiding op de lezing door Bert

Zingen: Lied 416

Lezing OT: Psalm 138 en Job 1,1-5 Bert

Zegen

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorgangers: ds. Bart Ramaker en Bert Brink
Ouderling van dienst: Mientje Schep
Organist: Harry Nolles
Koster: Marinus Ditzel
Beeld:
Bert van der Zwan
Geluid: Erik Linden

Bestemming collecten:
1: Onderwijs Dalit-kinderen
2: Kerk
Uitgang: Stichting Present
Na afloop van de dienst ontvangt u weer het
40- dagenboekje .
Na de dienst koffiedrinken

Overige mededelingen
Uit de kerkenraad
De Kerkenraad is verheugd de gemeente mee te kunnen delen dat negen gemeenteleden hebben toegezegd
zitting te nemen in de beroepingscommissie voor de opvolging van ds. Bart Ramaker die per 1 mei a.s. met
emeritaat gaat. Dit zijn hun namen: Hester Altink, Janny van Asselt, Warner Bruins, Tina Dijk, Evelien van
Dijk, Mientje Schep, Jan Schoneveld, Erjan Tinholt en Chris de Winter. 20 Februari komt de commissie voor
het eerst bij elkaar. Wij bidden hen de wijsheid en kracht van Gods Geest toe.

Werving cantor/organist
Op 4 januari j.l. is de commissie ingesteld die de voorbereiding van de werving tot taak kreeg. Deze
commissie heeft een taakomschrijving en een profielschets gemaakt. Hierbij is gebruik gemaakt van de
uitkomsten van de enquête die in de gemeente gehouden is. Deze stukken hebben geleid tot een
advertentietekst (zie website Bronkerk). Deze week verschijnt het tijdschrift Muziek en Liturgie, waarin een
beknopte advertentie is geplaatst. In deze advertentie wordt verwezen naar de meer uitgebreide advertentie
op de website. Ook in andere tijdschriften en op sociale media wordt de vacature onder de aandacht
gebracht. En ook u kunt kandidaten op de vacature en advertentie attent maken.
De sluitingstermijn voor reacties op de vacature is gesteld op 1 maart.
In overleg met de kerkenraad gaat de voorbereidingscommissie vanaf nu verder als sollicitatiecommissie.
Begin maart volgen selectie en sollicitatiegesprekken. Wij houden u op de hoogte.
**********
Gospelworkshop – André Bijleveld
Volgende week zondag 11 februari is er geen morgendienst zoals gebruikelijk.
In de middag 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 tot een onvergetelijke ervaring.
André Bijleveld 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. 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
**********
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.
**********
Gevraagd wijkcoördinator wijk 2
Wegens vertrek van de huidige coördinator Rita Stok is er een vacature voor deze functie.
Wat doet de wijkcoördinator zoal? Hierbij een opsomming van de werkzaamheden:
Bijhouden ledenbestand van de secties; contact d.m.v. brieven/lectuur; vergaderingen van het wijkteam
Wie dit werk wil doen is dus een soort ‘spin in het web’van de wijk. Iets voor jou? Je hoeft niet in de wijk te
wonen. Inlichtingen bij Rita Stok, tel. 6415181 en/of bij Marijke van der Roest, wijkouderling tel. 5427351.
**********
Meeleven
Jaap van den Elsakker, Klingelbeek 109, 7339 LC heeft lang op de wachtlijst gestaan voor een hartoperatie.
Gelukkig is dat nu achter de rug en is hij weer bij Geeske thuis om verder aan te sterken.
Pastoraat in de Bronkerk is ‘Omzien naar elkaar’. Maar soms weten de contactmedewerkers of ouderling niet
dat er iets aan de hand is met een bepaalde persoon.
Bent u of kent u iemand die ziek is, mogelijk eenzaam, geeft u dit dan a.u.b. door aan de betreffende
wijkouderling of wijkcoördinator. Dan nemen wij contact op voor bezoek.

