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Palmzondag

Orde van de dienst
Orgelspel

Zingen: Lied 550: 1 en 3

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Verkondiging

Zingen: Lied 118: 1 en 5

Zingen: Lied 767: 1, 2, 3 en 4

Aanvangswoord en groet

Kinderen komen binnen met palmpaasstokken.

Zingen: Lied 118: 8

Bevestiging ambtsdrager

Kyriegebed

Opwekking: Lied 518

Gebed van de zondag: Lied 322

We gedenken

Lezing: Brieven Filippenzen 2: 5 – 11 (door Lector)

Gebeden

Zingen: Lied 552: 1 en 2

Collecte

Lezing NT: Markus 11: 1 – 11

Zingen: Lied 556: 1, 2 en 5
Zegen

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Bart Ramaker
Ouderling van dienst: Ton Volgenant
Lector: Janny Hendrikse
Organist: Paul Gelderloos
Koster: Teun van Amersfoort
Beeld:
Bert van der Zwan
Geluid: Ruud van der Zwan

Bestemming collecten:
1: Kwetsbare gezinnen Oeganda
2: Kerk
Uitgang: Schuldhulpmaatjes

Overige mededelingen
Filmpje tijdens de dienst
In de dienst wordt een filmpje vertoond. Dit filmpje is te bekijken op internet.
https://www.youtube.com/watch?v=a1N_Kz4CmFM

Beroepingscommissie
Zondag 18 maart is de gemeente geïnformeerd over de voortgang van het beroepingswerk. Daarbij is de
oproep gedaan namen van predikanten door te geven die men geschikt acht de vacature die ontstaat door
het vertrek van ds. Bart Ramaker in te vullen. Deze voordracht dient vergezeld te gaan van een
onderbouwing. Namen kunnen doorgegeven worden aan Warner Bruins, tel 0555416403 of Chris de Winter,
0610917060 of via het e-mailadres van de beroepingscommissie: beroepingscommissie@bronkerk.nl
Reacties moeten binnen zijn voor 28 april.
Meer informatie is ook te vinden op de website van de Bronkerk: www.bronkerk.nl onder vacatures.
***********************************
Paaseiverkoop
Vanaf heden tot zaterdag 31 maart zijn er aan de balie in de Duiker, t.b.v. de Dalit kinderen in India, verse
bio-eieren te koop.
Beschikbaar in doosjes van 10 stuks. Prijs 3 euro per doosje. Ook kunt u voor de Pasen eieren bestellen via
de intekenlijst in de hal, of bij Bart van Heerikhuize, De Cloese 136a, tel. 5423232 of 06 51 139 779.
***********************************
DVDuiker
Op vrijdag 6 april draait DVDuiker de film ‘Demain tout commence’.
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.
***********************************
Klusochtend Bronkerk van 9 tot 13 uur op 7 april
Wie wil er meehelpen met een aantal klusjes in en rondom de kerk. Het gaat om werkzaamheden waarbij
zowel onhandige als handige hulp gewenst is zoals dakgoten schoonmaken en schoffelen maar ook het
herstellen van hang- en sluitwerk en voor de liefhebber een reparatie in de klokkentoren. Kortom iedereen is
welkom. De ochtend wordt afgesloten meet een gezamenlijk lunch.
U kunt zich aanmelden bij Gert Dijk via gert.dijk@dijkconsult.nl
***********************************
Gevraagd: Pannenkoekenbakkers
Op zondag 15 april houden we ’s middags voor de eerste keer “Feestje in de kerk”. Dat houdt in dat kinderen
met hun vaders, moeders opa’s en/of oma’s vanaf 4 uur welkom zijn in de Bronkerk om daar samen te
spelen, samen te vieren en samen te eten. Daarover kunt u meer lezen in de komende Bron. Het thema is
deze keer: Klein maar dapper (over het verhaal van David en Goliath).
Tijdens de afsluitende maaltijd willen we graag pannenkoeken eten, van klein (David) en groot (Goliath)
formaat. Wie kan en wil op die zondag om half 6 ’s middags een stapel pannenkoeken met of zonder spek of
appel bezorgen bij de Duiker? Graag doorgeven hoeveel u van plan bent te bakken bij Pietie van der Meulen,
tel. 5419964 of mail pietievdm@planet.nl.

