Bronkerkbrief
Zondag 22 april 2018
Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Bart Ramaker
Ouderling van dienst: José Deuze
Lector: Joke Endedijk
Organist: Ingeborg van Dokkum
Koor:
Cantorij van de Bronkerk
Koster: Gerhard Knotnerus
Beeld:
Bert van der Zwan
Geluid: Teun van Amersfoort

Bestemming collecten:
1: Eigen diakonie
2: Kerk
Uitgang: Schuldhulpmaatjes Apeldoorn

Wij leven mee
Meeleven
De heer Joop Witkamp verblijft momenteel in het ziekenhuis in verband met hartklachten.
Een kaartje ter bemoediging en meeleven is van harte welkom.
Thuisadres: Klein Hattem 7, 7339 HL Ugchelen

Overige mededelingen
Gemeentevergadering op woensdag 25 april 19:30 uur
De agenda en bijbehorende stukken voor de gemeentevergadering zijn beschikbaar op de website en liggen
bij beide uitgangen.
**********
Bedankje van Rita en Nico Stok
Beste mensen van de Bronkerk,
Wat hebt u ons een warm afscheid gegeven. Voor ons onvergetelijk door de sfeer en de belangstelling.
Hartelijk dank hiervoor. Ook hartelijk dank voor alle hartelijke woorden, cadeautjes en kaarten, ook op ons
nieuwe adres. Mocht u in de buurt zijn en we zijn thuis, dan bent u van harte welkom op het adres:
Drierivierenlaan 163, 2983 GW Ridderkerk.
**********
Duik er is uit
Zondag 29 april a.s. is er om 12.00 uur weer eetcafé in de Duiker. Voor deelname graag opgeven bij
Marinus Ditzel. Tel. 06-50525501
**********
Dodenherdenking
Op 4 mei a.s. vindt de traditionele dodenherdenking plaats in de Bronkerk, gevolgd door een plechtigheid bij
‘de Kei’. Leerlingen van de basisscholen en de Ugchelse Woudlopers verlenen zoals altijd een bijdrage.
De muzikale omlijsting is in handen van Ingeborg van Dokkum, Kristel Zeeman en de muziekvereniging
Ugchelen. Genodigden en belangstellenden zijn welkom om 19.00 uur in de Bronkerk voor de herdenking om
daarna in een stille tocht naar ‘de Kei’ te lopen waar om 20.00 uur de plechtigheid en kranslegging
plaatsvindt’.

OPROEP
Wilt u uw steentje bijdragen aan het diaconale werk van de gemeente? Dat kan door u aan te melden als lid
van de werkgroep KerkinActie.
Wij houden ons nu bezig met het project voor de Dalits in India en bieden ondersteuning aan de diaconie.
Uw hulp is van harte welkom! Laat u desgewenst overtuigen door Inge van Vemde of Hans Bruijn.
Parkeren bij de kerk
De politie heeft aangegeven dat parkeren op de gazons voor de kerk niet meer is toegestaan en in het
vervolg verbaliseerd gaat worden. U wordt verzocht in de parkeerhavens of op de straat te parkeren.

