Bronkerkbrief
Zondag 11 maart 2018
Orde van de dienst
Koor Crescendo: Geef mij je hand

Lezing NT: Johannes 6: 1 – 15

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Zingen: Lied 836

Zingen: Lied 601: koor 1, koor en gemeente 2

Verkondiging

Aanvangswoord en groet

Zingen: Lied 653: 1 – 3

Zingen: Lied 601: 3 koor en gemeente

Koor: Jezus Christus wij geloven
Aanschouw het Lam

Kyriegebed: Lied 1003
Koor: Door de wereld gaat een woord
It is well with my soul

Dankgebed, voorbeden, stilgebed en het koor zingt
het onze Vader

Gebed van de zondag

Kinderen komen terug uit de nevendienst
Zingen: Lied: Kijk eens om je heen

Moment met de kinderen

Collecte

Lezing OT: Jesaja 55: 1 – 3 (door lector)

Zingen: Lied 538: 1 en 4

Zingen: Lied 382

Koor: Lied om zegen
Zegen

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Bart Ramaker
Ouderling van dienst: Ton Volgenant
Koor:
Crescendo
Lector:
Margret Tinholt
Organist: Gert de Bruin
Koster: Gerhard Knotnerus
Beeld:
Bert van der Zwan
Geluid:
Remmert Wouda

Bestemming collecten:
1: Binnenlands Diaconaat
2: Kerk
Uitgang: Schuldhulpmaatjes
Na de dienst is er geen koffiedrinken

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
Paasgroetenactie
De werkgroep Kerk in Actie maakt het mogelijk om vandaag een paasgroet te sturen aan:
• Nederlandse gevangenen in het buitenland; • Mensenrechtenactivisten en –organisaties.
Kerk in Actie werkt hierbij samen met Stichting Epafras, het Justitiepastoraat en het Boekencentrum en maakt
gebruik van de groetenlijst van Amnesty International. U kunt de paasgroetenkaarten na deze kerkdienst
afhalen in de grote hal. De adressen worden door ons aangeleverd.
***********************************
Welkom op onze vrouwendag, opgeven kan tot en met vandaag!!!!
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 van10.00 uur tot ongeveer 16 uur in de
Duiker. Kosten bedragen € 20, Opgeven kan tot11 maart via mail: hjvandronkelaar@live.nl of
marijkeroest@hotmail.com of via flap over in de hal van de Duiker. Opgeven kan tot 11 maart via

mail: hjvandronkelaar@live.nl of marijkeroest@hotmail.com of via flap over in de hal van de Duiker.
Voor het programma zie De Bron pag. 11
***********************************
Beste mensen van de Bronkerk,
Zoals bij velen van u bekend zal zijn, gaan wij binnenkort verhuizen. In de 28 jaar dat wij in Ugchelen
woonden, hebben wij veel contacten kunnen opbouwen. Daar het voor ons onmogelijk is om van iedereen
persoonlijk afscheid te nemen, nodigen wij u uit op de koffie, na afloop van de kerkdienst van 18 maart a.s.
Wij hopen u dan te ontmoeten. Nico en Rita Stok
***********************************
Passion ‘Hij en ik’ – Een muzikale raamvertelling – zaterdag 24 maart, 19.30 uur
De lijdensweg van Jezus, die laatste dagen van zijn leven door de ogen van Maria Magdalena. Een moment
van bezinning, omlijst door mooie liederen, gezongen door Seven-Up uit Apeldoorn, Inspiration uit Terwolde
en Step-by-Step uit Bussloo, onder leiding van Marlies Tiemens en teksten over ‘Hij en ik’, geschreven en
verteld door ds. Frans Ort. Dat is wat de Bronkerk biedt op zaterdag 24 maart om 19.30 uur.
Toegang vrij; collecte bij de uitgang.
*************************************
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.
***********************************
Uitnodiging Paasviering
Zondagmiddag 25 maart a.s. is er een Paasviering in de Bronkerk. Alle senioren in Ugchelen worden van
harte uitgenodigd voor deze middag. De middag begint met een viering in de kerk. Deze keer met een
Kwartet van 4 mannen die voor ons gaan zingen. Vanaf 15.30uur wordt u ontvangen met koffie of thee. Om
16.00uur beginnen we met de Paasviering. Daarna gaan we aan tafel voor een heerlijke broodmaaltijd.
Eindtijd ongeveer 19.00uur. U kunt zich opgeven bij: Annemieke Bosch, tel. 5 426 466 of 06 308 660 58
de Duiker, tel. 5 334 859 of 06 505 255 01. De kosten voor deze middag zijn € 10.00 inclusief 2 drankjes.
Heeft u geen vervoer, laat dit dan bij opgave even weten, dan wordt u gehaald. U bent van harte welkom.
***********************************
Paasactiviteit voor de tieners: Running Dinner
Vorig jaar was het een groot succes: Running Dinner voor de tieners. Daarom organiseren we deze activiteit
dit jaar weer op 31 maart a.s. Het is dan Stille Zaterdag. Graag zouden we bij u komen eten. Zou u een
voorgerecht, hoofdgerecht of nagerecht willen verzorgen voor ongeveer 5 gasten? Dit mag aansluiten bij
deze tijd van het jaar. U kunt dan bijv. vertellen wat Pasen voor u betekent of een mooi verhaal voorlezen. Na
het nagerecht kunt u eventueel samen met de jongeren naar de dienst gaan. Aanmelden kan op het bord in
de hal. De avond zal om 18:15 uur starten met het voorgerecht. We zien uw aanmelding graag tegemoet!
Vragen? Maud de Boer of Leanne Kleinleugenmors beantwoorden ze graag.

