Bronkerkbrief
Zondag 15 april 2018
Orde van de dienst
Orgelspel

Lezing NT: Lukas 10: 25 – 37

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Zingen: Lied 975: 1, 2 en 3

Zingen: Lied 283: 1, 2 en 3

Verkondiging

Aanvangswoord en groet

Zingen: Lied 642: 1, 2, 3 en 7

Zingen: Lied 283: 4 en 5

Gebeden

Kyriegebed

Kinderen komen terug uit de nevendienst
Zingen: Lied AWN III 19: Als je geen liefde hebt
voor elkaar
Collecte

Gloria: Lied 388 (een plaats in de Bronkerk)
Gebed van de zondag

Zingen: Lied 634
Moment met de kinderen
Zegen
Lezing OT: Genesis 4: 1 – 16 (door lector)
Zingen: Lied 272

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Bart Ramaker
Ouderling van dienst: Gradus Buitenhuis
Lector: Bert Brink
Organist: Ingeborg van Dokkum
Koster: Marinus Ditzel
Beeld:
Henk Fijen
Geluid: Ruud van der Zwan

Bestemming collecten:
1: Christelijk Noodfonds Apeldoorn
2: Kerk
Uitgang: Schuldhulpmaatjes

Wij leven mee
Meeleven
Dhr. Bert Vos, Wijer 4, ligt al 4 weken in het ziekenhuis met onduidelijke klachten en heel veel pijn aan heup
en rug. Aanvankelijk leek het dat hij na revalidatie in Randerode weer naar huis zou kunnen gaan. Maar dat
is helaas niet doorgegaan.
Een teken van meeleven voor Bert en Tonny Vos kunt u sturen naar Wijer 4, 7339 BZ, Ugchelen. We wensen
Bert heel veel sterkte.
Mevr. Elma Schreuder, Harsselo, is na een val opgenomen in Randerode, afd. Kayersbeek, A-unit, Zr
Meyboomlaan 10, 7334 DV Apeldoorn. Het ziet er naar uit dat ze misschien niet meer naar huis terug kan
keren.
Dinsdag 17 april wordt ze 81 jaar. Een kaartje ter bemoediging en meeleven is ook hier van harte welkom.
Dhr. Hotze Brouwer, Hulkestein 49, 7339 AW, is erg aan huis gebonden. Hij loopt heel moeilijk vanwege
slijtage aan de rug. Een teken van belangstelling is ook voor hem van groot belang.

Overige mededelingen
Feestje in de kerk
Vanmiddag om 4 uur begint voor de eerste keer “Feestje in de kerk”, een activiteit voor kinderen en hun
(groot)ouders rond een Bijbelverhaal. Na afloop eten ze pannenkoeken. Alle bakkers alvast bedankt.
***********************************
Afscheid van Ds. Bart Ramaker
De afscheidsdienst van Ds. Bart Ramaker is volgende week zondag 22 april om 14:30 uur.
Dan is er geen ochtend dienst. Voor hen die zich hebben opgegeven: het feestelijke afscheid is
vrijdagavond van 18:00 – 22:00 uur. Uw bijdrage voor een cadeau kunt u overmaken naar rekening
NL88RABO0303318635 t.n.v. Bronkerk Ugchelen onder vermelding van Afscheid Ds. Bart Ramaker of in
de daarvoor bestemde bus in de hal doen.
***********************************
Gemeentevergadering op woensdag 25 april 19:30 uur
De agenda en bijbehorende stukken voor de gemeentevergadering van woensdag 25 april zijn beschikbaar
op de website en liggen bij beide uitgangen.
***********************************
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’.

