Bronkerkbrief
Zondag 6 mei 2018
Orde van de dienst
Orgelspel

2e Schriftlezing: Johannes 15: 9 – 17

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Zingen: Lied 320: 1 a, 2 v, 3 m, 4 en 5 a

Zingen: Lied 280: 1, 2 en 3

Overweging

Bemoediging en drempelgebed

RONDOM ONS ANTWOORD

Zingen: Lied 280: 4 a, 5 v, 6 m, 7 a

Meditatieve muziek

Stilte
Kyriegebed: Afgewisseld met Lied 301e Kyrie
eleison, Christe eleison, Kyrie eleison
Zingen: Lied 705: 1, 2 en 4
RONDOM HET WOORD
Groet
Gebed

Zingen: Lied 791: 1 a, 2 v, 3 m, 4 v, 5 m en 6 a
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed – Onze Vader
Muziek: de kinderen van de kindernevendienst
komen weer terug in de kerk.
De allerkleinsten kunnen worden opgehaald.
Zingen: uit Hannah Lam AWNIII 19: Als je geen
liefde hebt voor elkaar

Moment met de kinderen
De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars
naar de kindernevendienst

Inzameling van de gaven

1e Schriftlezing: Jesaja 45: 15 – 19 (door lector)

WEGZENDING EN ZEGEN

Zingen: Lied 607

AMEN (gezongen)

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Anja van der Hart en Remko Groen
Ouderling van dienst: Mientje Schep
Lector: Jan Schoneveld
Organist: Jan Hamberg
Koster: Marinus Ditzel
Beeld:
Bert van de Zwan
Geluid: Heimen Top

Bestemming collecten:
1: Bronkerkproject:
Onderwijs Dalit-kinderen
2: Kerk

Slotlied: Lied 634: U zij de glorie

Uitgang: ZOA/Vluchtelingenwerk
Na de dienst koffiedrinken

Overige mededelingen
Bedankje
Gelukkig ben ik na 6 weken Gelre ziekenhuis weer terug aan de Wijer. Allereerst de prachtige bloemenattentie op zondag en daarna in het Ziekenhuis de warme belangstelling van zoveel lieve gemeente leden.
Ook de prachtige kaarten, van heinde en ver, deden mij goed. Mede namens Tonny nogmaals hartelijk dank.
Bert Vos

Enquête vacaturetijd.
Op de afgelopen gemeenteavond hebben gemeenteleden schriftelijk geantwoord op drie vragen:
Ds. Bart Ramaker heeft afscheid genomen. We zitten in een vacaturetijd.
1 Wat vraagt dat van ons als gemeente?
2 Waar hoopt u op voor de komende tijd voor de gemeenschap van de Bronkerk?
3 En wat gaat u daar zelf aan bijdragen?
Wij willen ook u in de gelegenheid stellen deze vragen komende week te beantwoorden. Daarom liggen er
zowel bij de toreningang als in de hal briefjes die u kunt invullen. Met elkaar willen we onze schouders onder
de vele activiteiten van onze gemeente zetten en met elkaar de lofzang gaande houden.
***********************************
Vakantiegeld samen delen
De maand mei is begonnen: de maand waarin we het vakantiegeld uitbetaald krijgen. Samen met kerken uit
alle wijken van Apeldoorn organiseert de diaconale werkgroep Bronkerk de actie Vakantiegeld Samen Delen.
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.
HOE KUNT U MEEDOEN?
Bij de Bron van 2 mei heeft u een folder ontvangen waarin u kunt lezen hoe u kunt meedoen aan de actie. Op
5 juni is de laatste dag dat u geld kunt storten of een aanvraag kunt indienen.
U kunt uw gift storten op NL 13 FVLB 0635 8041 31 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Apeldoorn
o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen.
DOET U DIT JAAR OOK WEER MEE?
Helpt u mee om ook dit jaar weer veel mensen / gezinnen blij te maken?
***********************************
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.
***********************************
Medewerkers Waterloopleinmarkt.
Op zaterdag 2juni van dit jaar is de 48ste Waterloopleinmarkt . In de week voor de markt zoeken we nog
mensen die een paar uur of een dagdeel mee willen helpen. We zijn o.a. op zoek naar vrijwilligers die zilver
willen poetsen zodat alles er glimmend bij staat op de kraam. Werkt u nog niet mee, maar wilt ons helpen???
Voor informatie kunt u bellen met: Hettie Wouda, tel: 5221201.
***********************************
Pastoraat in vacaturetijd: ds. De Graaf is consulent
Nu ds. Bart Ramaker is vertrokken, voelen we ons als Bronkerkgemeente allemaal een beetje “wees”. In
geval van ernstige ziekte, van ziekenhuisopname en in geval van overlijden kon je een beroep op hem doen.
Gelukkig hebben we in deze vacante periode een consulent, nl. ds. A.P. de Graaf uit Lieren, die een aantal
taken overneemt. Hij is predikant van PKN Lieren en Hoenderloo en is al vaker consulent geweest in onze
gemeente. We hebben met hem de volgende afspraken gemaakt: hij kan door de wijkouderlingen worden
opgeroepen om ernstig zieken te bezoeken. Ook kan hij worden benaderd om uitvaartdiensten te leiden. De
contacten met hem worden gelegd door uw wijkouderling, liever niet rechtstreeks. Als u behoefte heeft aan
een gesprek met ds. De Graaf dan kunt u dus uw wijkouderling vragen hem te bellen, zodat hij een afspraak
met u kan maken. Als extra uitdaging valt deze vacaturetijd midden in de vakantieperiode. Dat vraagt van u
om begrip als een aanvraag voor bezoek niet direct kan worden gehonoreerd en van leden van het pastorale
team om hier en daar extra in te springen. Maar samen gaat ons dat vast lukken. En natuurlijk hopen we dat
deze vacaturetijd niet al te lang zal duren. Aan de Beroepingscommissie zal het niet liggen. Zij proberen zó te
werk te gaan dat er in september of oktober weer een predikant in Ugchelen is.
Gegevens wijkouderlingen: zie Informatiegids Bronkerk of www.bronkerk.nl

