Bronkerkbrief
Zondag 13 mei 2018
Orde van de dienst
Orgelspel

Eerste Schriftlezing: Exodus 19: 1 – 11 (door lector )

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Zingen: Lied 943: 1, 2, 3 en 6

Aanvangslied: Ps. 27: 1 en 4 (zo mogelijk staande)

Tweede Schriftlezing: Johannes 17: 14 – 26

– moment van stilte –

Zingen: Lied 241: 1 en 2

Bemoediging en drempelgebed

Uitleg en verkondiging

Zingen: Ps. 27: 7 (we gaan zitten)

Zingen: Lied 345: 1 en 3

Kyriegebed

RONDOM ONS ANTWOORD

Glorialied: Ps. 68: 7

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

RONDOM HET WOORD

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

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.

Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 967: 1, 3, 5 en 6
WEGZENDING EN ZEGEN
Amen (gezongen)

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Piet de Jong, Dalfsen.
Ouderling van dienst: Riet van den Brand
Lector: Chris de Winter
Organist: Gert de Bruin
Koster: Gradus Buitenhuis
Beeld:
Henk Feijen
Geluid:
Remmert Wouda

Bestemming collecten:
1: Lokaalproject Ugchelen
2: Kerk
Uitgang: ZOA/Vluchtelingenwerk

Overige mededelingen
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)

Groet van Bart en Wil Ramaker
Lieve mensen,
We willen jullie allemaal bedanken voor een fantastisch afscheid. Vrijdagavond was een verrassende,
creatieve avond met al die dominees die iets vertelden over mijn loopbaan. Wat een werk om al die mensen
zover te krijgen dat ze mee wilden doen. Het samen eten was lekker, gezellig en samenbindend. We zullen
voor het geld een mooie tuin-set kopen.
Zondag was meer een officieel afscheid. Tijdens de dienst voelde ik veel respons op mijn verhaal en
daardoor voelde ik me gedragen. En wat een cadeautjes en kaarten met goede wensen hebben we
gekregen! We kijken terug op een hartverwarmend afscheid. We willen de mensen van het afscheidscomité
hartelijk bedanken voor al hun werk. We hopen dat de vacaturetijd niet al te lang zal duren.
Hartelijke groet en à Dieu uit Beetsterzwaag. Bart en Wil Ramaker
**********
Oecumenische Pinksterviering: Adem van de Geest
Adem, jij die Liefde bent,
Adem, jij die Liefde bent,
Adem, jij die Liefde bent adem mij.
“Adem van de Geest” is het thema van de oecumenische viering in de Bronkerk op 1e Pinksterdag, zondag
20 mei a.s. Samen met de voorgangers dominee Anja van der Hart en diaken Ronald Dashorst heeft de
Oecumenische Stuurgroep Ugchelen een inspirerende viering voorbereid. De viering wordt muzikaal
ondersteund door het koor Sostenuto onder leiding van Ed van Egmond en Els Peverelli op de piano.
De Oecumenische Stuurgroep Ugchelen nodigt u van harte uit voor deze oecumenische Pinksterviering op
1e Pinksterdag, zondag 20 mei om 9.30 uur in de Bronkerk te Ugchelen. Na afloop van de viering staan
koffie/thee en limonade voor de kinderen klaar. U bent van harte welkom!
**********
Digitale Nieuwsbrief
De Kerkenraad heeft het plan op stapel staan om een digitale Nieuwsbrief op te zetten. Deze moet wekelijks
verschijnen op vrijdag en bevat, naast wat er al op de zondagse Bronkerkbrief staat, allerlei andere
wetenswaardigheden en nieuws voor “geabonneerden” op deze digitale Nieuwsbrief. We denken dat er
ruimte is voor deze nieuwe vorm van communicatie naast De Bron, de website en de Bronkerkbrief.
Gezocht Mensen om de Digitale Nieuwsbrief te maken
We zoeken minimaal 4 mensen die bij toerbeurt die Nieuwsbrief in elkaar willen zetten, de aangedragen kopij
willen redigeren en ordenen volgens een vast format. Wie is bereid en heeft tijd op vrijdag één maal per 4
weken, om deze taak op zich te nemen? Het werk kan van huis uit gebeuren.
Er zijn al twee mensen gevonden. We zijn benieuwd wie deze uitdaging ook willen aangaan. Graag op korte
termijn reageren bij Pietie van der Meulen, voorzitterPR@bronkerk.nl
***********
BIJEN ZIJN HOT
Wilt u wel eens in een bijenvolk kijken? Meer weten over hoe bijen leven en wat de imker allemaal doet? Kom
dan naar de imker toe! Op woensdagavond 30 mei en 13 juni zullen onze imkers Jan Peter Willemsen en
Roelof van Putten u vertellen over het leven van de bijen en wat er allemaal komt kijken om een volk in toom
te houden. U kunt een kijkje nemen in een bijenvolk, honing proeven en horen over het bijenevangelie. Dat
alles onder het genot van een kopje koffie. Er is plek voor max . 12 personen per avond. U bent van harte
welkom bij Jan Peter aan de Mathaak 11 te Apeldoorn. De avonden beginnen om 19:30 uur. Er zijn geen
kosten verbonden aan de imkeravond, maar Jan Peter en Roelof vragen een kleine bijdrage voor ons Kerk
in Actie project “Onderwijs voor Dalitkinderen in India”. Aanmelding is noodzakelijk via de inschrijflijst in
de Duiker of via Jan Peter.

