Bronkerkbrief
Zondag 8 april 2018
Orde van de dienst
OM TE BEGINNEN

Zingen: Lied 175: 1 en 4

Orgelspel

Tweede Schriftlezing: Johannes 20: 19 – 31

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Zingen: Lied 644: 1, 2 en 3

Aanvangslied: Lied 81: 1 en 2 (zo mogelijk staande)

Uitleg en verkondiging

–moment van stilte –

Meditatief orgelspel

Bemoediging en drempelgebed

Zingen: Lied 419

Zingen: Lied 81: 3 en 8 (we gaan zitten)

RONDOM ONS ANTWOORD

Kyriegebed: met gezongen: Kyrie eleison (Taizé)

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Glorialied: Lied 869: 1 en 6

De kinderen van de kindernevendienst komen
terug in de kerk.
De allerkleinsten kunnen worden opgehaald
uit de oppas.

RONDOM HET WOORD
Groet

Inzameling van de gaven
Gebed bij de opening van de bijbel
Slotlied: Lied 657: 1 en 4
Moment met de kinderen
Samen met de kinderen zingen we: ‘Wij gaan voor
even uit elkaar’.
Daarna gaan de kinderen met het licht van de
Paaskaars naar de kindernevendienst.

WEGZENDING EN ZEGEN
Amen (gezongen)

Eerste Schriftlezing: Jesaja 26: 1 – 13 (door lector)

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: Dhr. Kees Bulens (Apeldoorn)
Ouderling van dienst: Pietie van der Meulen
Lector: Harry Nolles
Organist: Jan Hamberg
Koster: Teun van Amersfoort
Beeld:
Joke Endedijk
Geluid: Remmert Wouda

Bestemming collecten:
1: Eigen diaconie
2: Kerk
Uitgang: Schuldhulpmaatjes
Na de dienst 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
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
(Toegang is gratis.) Feestje in de kerk is gebaseerd op kliederkerk.
Dringend gevraagd: Pannenkoekenbakkers
Tijdens de afsluitende maaltijd willen we graag pannenkoeken eten, van klein (David) en groot (Goliath)
formaat. We hebben al enkele bakkers gevonden, maar nog niet genoeg om alle hongerige magen te vullen.
Wie kan en wil volgende week 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.
***********************************
Modernisering website
De Werkgroep Internet/intranet heeft op initiatief van de webmasters (Johan van Veen en Jasper Bosch) zich
verdiept in de mogelijkheden om onze website geschikt te maken voor gebruik op tablet en smartphone.
Daarnaast is het streven om de website een modernere uitstraling te geven. Een projectgroep is in opdracht
van de kerkenraad hiermee aan het werk gegaan. Dit betekent dat vanaf 9 april er wijzigingen in het menu en
de vorm van de website komen. Tijdens de gemeentevergadering van 25 april zal het project toegelicht
worden.
***********************************
Schrijfavond Amnesty International Apeldoorn
Datum: Woensdag 18 april 2018. Locatie: Rozenlaan 10, Apeldoorn. Tijd:
19.30-21.00 uur.
We schrijven naar:
*Wit-Rusland: voor Dzmitry Paliyenka die sinds april 2017 gevangenzit. In 2016 kwamen tientallen fietsers
in Minsk bijeen voor een demonstratie waarbij ze eisten dat fietsers weer ongehinderd door de straten van de
hoofdstad kunnen fietsen. De oproerpolitie trad hard op. Paliyenka werd opgepakt omdat hij het jasje van een
verkeersagent zou hebben gescheurd.
*Israël: voor de Frans-Palestijnse mensenrechtenactivist Salah Hammouri. Hij werd op 23 augustus 2017
opgepakt. Sindsdien zit hij in administratieve detentie. Dit betekent dat hij voor onbepaalde tijd zonder
aanklacht of proces kan worden vastgehouden.
*China: voor Jiang Tianyong. Hij werd november 2017 tot twee jaar cel veroordeeld. In 2009 verboden de
autoriteiten Jiang Tianyong nog langer als advocaat zijn werk te doen, maar hij bleef zich inzetten voor de
mensenrechten ondanks pesterijen. In december 2016 pakten de autoriteiten hem onder andere op voor het
‘illegaal bezitten van geheime documenten’.

