Bronkerkbrief
Zondag 4 maart 2018

Doopgedachtenisdienst

Orde van de dienst
Welkomstlied (Filmpje - beamer)

Bijbelverhaal: ‘Jezus wordt gedoopt’.

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Schriftlezing OT: Jozua 4 : 19 - 24

Zingen: Lied 216 : 1, 2

Zingen: Lied 356 : 1, 3, 6, 7

Welkom,

Preek ( kinderen doen preekbingo)

Votum en groet

Zingen: Lied 359 : 1, 2

Drempelgebed.

Uitleg doopraam

Zingen: Lied 216 : 3

Overhandiging doopsymbool

Gebed voor de nood van de wereld.

Zingen: Lied 80 uit Geroepen om te zingen.
‘Kind wij dragen je op handen’, alle coupletten.

Kinderen komen naar voren
Voorbeden
Inleiding kinderen
Loflied (Filmpje – beamer)

Zingen: Lied 1006
Collecte

Presentatie Kliedekerk ( gevolgd door filmpje
beamer)

Inleiding op de zegenritueel.

Dominee Beer (wat is kerk op schoot?)

Lied 425 Vervuld van uw Zegen.

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Bart Ramaker, Remko Groen
Ouderling van dienst: Pietie van der Meulen
Lector: Trijnie van de Vis
Organist: Paul Gelderloos
Koster: Marinus Ditzel
Beeld:
Henk Feijen
Geluid: Teun van Amersfoort

Bestemming collecten:
1: Zending West Papoea
2: Geloofskoffers
Uitgang: Schuldhulpmaatjes

Overige mededelingen
Palmpaasstokken maken
Op zondag 25 maart is het Palmpasen. We hopen dan met een grote groep kinderen van 0-12 jaar een
Palmpaasstok te maken. Dominee Beer (Kerk op Schoot) doet ook mee! Wil je mee doen dan horen we dat
graag voor 18 maart zodat we genoeg stokken hebben. Opgeven kan bij José Deuze via
knd.bronkerk@gmail.com . We hebben een aantal stokken extra voor kinderen die zich niet opgeven.
MOLDAVIË - Neculaieuca
Heb je twee rechterhanden of heb je ervaring in de bouw? En kun je met ons mee van 28 april tot 5 mei?
In die week gaan we met een groep mannen/vrouwen naar Moldavië om te bouwen aan een opvanghuis voor
kinderen. Jongeren uit Ugchelen hebben in 2014 het fundament gelegd voor dit huis en nu kun je mee om
ook je steentje bij te dragen. Heb je interesse of wil je meer informatie neem contact op met Cor van As op
06-53246576 of via c.vanas@vanasapeldoorn.nl. Geen tijd?
Financieel bijdragen mag ook op NL53 RABO 0320 8629 76 t.n.v. C. van As inzake Moldavië.
***********
WELKOM OP ONZE VROUWENDAG
Zaterdag 17 maart wordt er een vrouwendag georganiseerd door vrouwen van de Bronkerk, vind je het leuk
om deel te nemen aan een oergezellige vrouwendag, wees welkom van 10.00 uur tot ongeveer 16 uur in de
Duiker. Kosten bedragen € 20,-. Opgeven kan tot 11 maart via
mail: hjvandronkelaar@live.nl of marijkeroest@hotmail.com of via flapover in de hal van de Duiker
Programma:
10.00 Ontvangst met koffie en lekkers; Workshop waarin we iets maken voor de Pasen
12.00 Lunch met een stukje cabaret
13.30 Film kijken
16.00 Napraten en afsluiten met een drankje
**********
Orgelconcert Ingeborg van Dokkum
Zaterdag 10 maart, 16.00 uur geeft Ingeborg in het Orgelmuseum te Elburg een concert.(Bach programma).
**********
Schrijfavond Amnesty International Apeldoorn
Datum: woensdag 21 maart 2018.
Locatie: Mevr. T. Lauw, Rozenlaan 10, Apeldoorn.
Tijd:
19.30 tot 21.00 uur.
We schrijven naar:
Wit-Rusland: voor Viachaslau Sukharko en Aliaksandr Zhylnikau die op 20 januari de doodstraf kregen
opgelegd. Amnesty is overal en altijd tegen de doodstraf. Het is een schending van het recht op leven zoals
vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Israël: voor de vrijlating van de Palestijnse mensenrechtenverdediger Munther Amira die terecht staat voor
zijn deelname aan vreedzame protesten.
Amira wordt onder meer vervolgd voor het demonstreren zonder vergunning. Volgens internationale
standaarden is dit geen strafbaar feit.
Indonesië: voor de vrijlating van milieuactivist Heri Budiawan. Hij kreeg op 24 januari tien maanden cel voor
‘misdaden tegen de staatsveiligheid’. Hij zou een communist zijn. De autoriteiten gebruiken anticommunismewetgeving om vreedzame protesten in te perken.

