Bronkerkbrief
Zondag 11 februari 2018
Orde van de dienst
Koor zingt: Love shine a light

Koor zingt: Put a little love in your heart

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Samenzang: Groot is Hij (canon)

Samenzang: Groot is Uw trouw o Heer
Stil mijn ziel wees stil
Gebed

Deelnemers gospelworkshop en Next Generation
zingen
Collecte (band speelt)

Koor zingt: You’ve got a friend
God and God alone

Samenzang: Hoe groot zijt Gij

Schriftlezing: Johannes 13: 33 – 34

Dankwoord en gebed

Samenzang: Witter dan sneeuw

Zegenlied: Vrede van God

Meditatie: Remko Groen

Koor toegift: Ain’t no mountain high enough

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: Remco Groen
Ouderling van dienst: José Deuze
Koor: Next Generation o.l.v. André Bijleveld
Koster: Henk Feijen
Beeld: Jasper Bosch
Geluid: Heimen Top

Bestemming collecten:
1: Werelddiaconaat: Ghanese kindslaven
2: Kerk
Uitgang: Stichting Present

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
Gebedenboek in de Bronkerk
In de hal van de Bronkerk ligt het gebedenboek. Een boek van en voor gemeenteleden van de Bronkerk.
Elke zondag wordt, voorafgaand aan de gebeden, het boek overhandigd aan de predikant. Ook u/jij kunt hier
een voorbede in schrijven voor een persoon of gebeurtenis.
Wilt u een gebedsintentie doorgeven per email: gebedenboek@bronkerk.nl
******************************
Gemeentegroet
De diaconale kaart en/of bloemen gaan elke zondag naar iemand in bijzondere omstandigheden. Soms als
felicitatie, een andere keer als bemoediging en ondersteuning. Deze aandacht wordt zeer gewaardeerd.
Via het e-mailadres: gemeentegroet@bronkerk.nl kunt u een naam doorgeven.
Als het mogelijk is graag een korte omschrijving van de reden waarom deze mensen in aanmerking komen
voor een kaart en/of bloemen. En even navragen of betrokkene geen bezwaar heeft.
******************************
Geboren
Op 26 januari j.l. is in het gezin van Wilco, Roxanne en Liam Schut een dochter en zusje geboren: Féline Inez
Elize. Hun adres sinds december 2017 is Icarusblauwtje 62, 7323 VN Apeldoorn.
We wensen het jonge gezin geluk met dit kleine wonder.
******************************
Huispaaskaars
Ook dit jaar kunt u weer een Huispaaskaars bestellen. In de hal ligt deze zondag een bestelformulier.
Voor Pasen kunt u dan de bestelde kaars in huis hebben.
******************************
Kerkcafé
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, noteer dan uw naam op de flap over in de Duiker of meldt u aan
via e-mail : marijkevdroest@gmail.com
******************************
Schrijfavond Amnesty International Apeldoorn.
Datum: Woensdag 21 februari. Tijd: 19.30-21.00 uur. Locatie: Rozenlaan 10 te Apeldoorn.
We schrijven naar:
India: voor de vrijlating van Judhishtira Jena en Babula Samal, leden van de inheemse Adivasigemeenschap. Zij verzetten zich op een vreedzame manier tegen de activiteiten van een staalbedrijf. De
politie gebruikte geweld om de demonstranten uiteen te slaan. Sommige demonstranten gooiden stenen
naar de politie. Judhishtira Jena en Babula Samal kunnen levenslang krijgen op beschuldiging van onrust
stoken en poging tot moord.
Colombia: om onderzoek te doen naar de moord op de Afro-Colombiaanse leider Bernardo Cuero in juni
2017. Hij ontving meerdere doodsbedreigingen, omdat hij opkomt voor de rechten van Afro-Colombianen.. Er
werd nooit een onderzoek gestart.
Nigeria: voor Raymond Gold. Hij vroeg een olieraffinaderij van Integrated Oil and Gas Ltd. begin 2016 om
duidelijk te maken welke gevolgen de activiteiten van de olieraffinaderij hebben voor onder meer het
drinkwater in de omgeving. De Nigeriaanse wet stelt bedrijven verplicht hier onderzoek naar te doen. Maar de
autoriteiten in de staat Lagos besloten om Gold te vervolgen. Hij kan een celstraf van drie jaar krijgen.

