Bronkerkbrief
Zondag 1 april 2018

Eerste Paasdag

Orde van de dienst
Zingen: Lied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste

Moment met de kinderen

en Daar juicht een toon daar klinkt een stem

Lezing OT: Jesaja 25 : 6 – 9 (door Lector)

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Zingen: Lied 762

De paaskaars wordt binnengebracht

Lezing NT: Johannes 20 : 1 – 18

Diaken: Christus is opgestaan!

Zingen: Lied 619

Gemeente: Ja, Hij is waarlijk opgestaan

Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 601 : 1, 2

Zingen: Lied 642 : 1 – 4, 8

Bemoediging en drempelgebed

Dankgebed, voorbeden, stilgebed, onze Vader

Zingen: Lied 601 : 1, 3

Collecten

Kyriegebed / met zingen van Lied 301

K

Kinderen komen terug uit de nevendienst.

Glorialied: Lied 624

Slotlied: Lied 634

Gebed van de zondag

Zegen

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorgangers: ds Bart Ramaker en
Remko Groen
Ouderling van dienst: Riet van de Brand
Lector: Harald Deuze
Organist: Harry Nolles
Koster: Marinus Ditzel
Beeld:
Joep Zeldenrijk
Geluid: Erik Linden

Bestemming collecten:
1: Eigen jeugdwerk
2: Kerk
Uitgang: Schuldhulpmaatjes

Overige mededelingen
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.
***********
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
**********
Feestje in de kerk voor jong en oud!!
Als je klein bent dan ben je niet dapper…..Of zit dat anders? Wie weet ken je het verhaal van David en
Goliath. Goliath was groot maar David die was dapper en durfde vol vertrouwen tegen de grote Goliath aan.
Hoe dat zal aflopen? En kunnen wij nu ook nog iets leren van dit verhaal? Dat gaan we samen ontdekken met
toffe experimentjes, knutselwerkjes en testjes. Samen luisteren we ook naar dit verhaal en eten we samen.
Hier wil je bij zijn! Zondag 15 april 16.00-18.15 in de Bronkerk in Ugchelen
Ben jij een (groot)ouder neem gezellig je (klein)kinderen mee en stap in deze ontdekkingswereld. Iedereen is
welkom, geschikt voor gelovige mensen en niet gelovige mensen en alles wat er tussen in zit.
Opgeven is niet nodig maar wel fijn via kerkelijkwerker@bronkerk.nl
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.
(Toegang is gratis.) Feestje in de kerk is gebaseerd op kliederkerk.

