Bronkerkbrief
Zondag 29 april 2018
Orde van de dienst
OM TE BEGINNEN

Eerste Schriftlezing: Ps. 103 vers 6 – 18 (door lector)

Orgelspel

Zingen: Lied 657: 1 en 3

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Tweede Schriftlezing: Matheus 28: 16 – 20

Aanvangslied: Lied 280: 1, 2, 3 en 4 ( zo mogelijk
staande)

Zingen: Lied 667: 2, 3 en 5
Uitleg en verkondiging

– moment van stilte –
Zingen: Lied 662: 1 en 3
Bemoediging en drempelgebed
RONDOM ONS ANTWOORD
Zingen: Ps. 42: 1 en 5 (we gaan zitten)
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
Kyriegebed
Glorialied: Lied 305: 1, 2 en 3
RONDOM HET WOORD
Groet
Gebed bij de opening van de bijbel
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.

De kinderen van de kindernevendienst komen terug
in de kerk.
De allerkleinsten kunnen worden opgehaald uit de
oppas.
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 423
WEGZENDING EN ZEGEN
Amen (gezongen)

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Janny Eldering (Vaassen)
Ouderling van dienst: Gradus Buitenhuis
Lector: Ria Hart
Organist: Harry Nolles
Koster: Teun van Amersfoort
Beeld:
Jasper Bosch
Geluid: Rob Wolf

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

Overige mededelingen
Vakantiegeld samen delen
De maand mei begint volgende week: de maand waarin we het vakantiegeld uitbetaald krijgen. Ook dit jaar
wordt deze actie in alle wijken van Apeldoorn en in Ugchelen gehouden. Wij hopen dat er dit jaar nog meer
mensen kunnen genieten van een bemoedigend financieel schouderklopje.
Waarom doen we dit?
Wij willen solidair zijn met de mensen in Apeldoorn en Ugchelen, die, door omstandigheden, met weinig
genoegen moeten nemen. Wie veel heeft / krijgt kan iets afstaan waardoor mensen en gezinnen, die van een
minimum inkomen moeten rondkomen, een extraatje kunnen krijgen. Uit voorgaande jaren blijkt dat de
ontvangers het ontvangen bedrag vaak niet alleen voor vakantie-uitjes gebruiken, maar als aanvulling of
vervanging van huishoudelijke zaken en soms voor een fiets voor de kinderen gebruiken. Het heeft de
afgelopen jaren veel vreugde en verbazing gebracht bij de ontvangers. Verbazing omdat men nooit had
verwacht dat mensen bereid zijn te delen.
Wanneer starten we?
Bij de Bron van 2 mei a.s. ontvangt u ook een folder en in deze folder leest u hoe u kunt meedoen aan de
actie. Op 4 juni is de laatste dag dat u geld kunt storten of een aanvraag kunt indienen.
U kunt uw gift storten op rekeningnummer NL 13 FVLB 0635 8041 31 ten name van Diaconie Protestantse
Gemeente te Apeldoorn.
Doet u dit jaar ook weer mee?
Helpt u mee om ook dit jaar weer veel mensen / gezinnen blij te maken?
***********************************
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’.
***********************************
Een oude traditie hersteld.
Op Hemelvaartsdag willen we gaan dauwtrappen door met elkaar te fietsen. Een tocht door de omgeving van
Ugchelen is uitgezet. Onderweg zingen we enkele liederen met elkaar. De tocht is ook geschikt voor
kinderen. Vertrek om 7.15 uur vanaf de Bronkerk.
Aansluitend is een korte viering in de stijl van de Oudejaarsvesper in de Bronkerk.
Opgave voor de fietstocht graag op de lijst in de hal.
***********************************
Wandeling
Tijdens de 2de wereldoorlog werden alle Joodse bewoners van het Apeldoornse Bosch gedeporteerd.
Hebt u op dat terrein van Groot Schuijlenburg altijd al eens willen rondkijken?
Woppy van der Velde en Lourens Keers geven hier een rondleiding; zondag 13 mei om 13.30 uur en
woensdag 16 mei om 13.30 uur.
Opgeven kan via de mail; l.keers1@upcmail.nl of woppyvandervelde@upcmail.nl
Wie meegaat betaalt €10.00: de opbrengst is voor de Dalit kinderen in India.
Voor meer informatie zie ook De Bron
***********************************
Bedankt!
Afgelopen weekend hebben we op een feestelijke manier afscheid genomen van Bart en Wil Ramaker.
Dank zij de medewerking van veel mensen hebben we hen (en ons !)een gezellige avond en middag kunnen
aanbieden. Dank jullie wel, samenstellers van het buffet, deelnemers aan de catwalk, assistenten bij de
bediening, de spontane helpers bij het opruimen en na afloop weer in orde brengen van de kerkzaal en
Duiker, de bedieners van beeld en geluid, gulle gevers voor hun bijdrage aan de cadeaus, verzorgers van de
bloemen, de kinderen met hun fraaie werkstuk, de cantorij, muzikanten, Marius voor zijn prachtige
krijttekening van de Emmaüsgangers, Ria voor de lekkere hapjes op de zondagmiddag en iedereen die er
was om Bart en Wil een onvergetelijk afscheid te bezorgen. Bronkerkgemeente op z’n best!!
Het was voor ons een plezier dit feest te mogen organiseren. De afscheidscommissie.

