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Keerpuntfeest

Orde van de dienst
Orgelspel

KEERPUNTMOMENT BASISCATECHISANTEN

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

*Terugblik basiscatechese door kerkelijk werker
Remko Groen
* Luisterlied uitgekozen door
Basiscatechesegroep
https://www.youtube.com/watch?v=oXiOA3lmTM0
Samenvatting tekst
Er is een super plan gemaakt voor de wereld door
Jezus Christus. Jezus heeft alles overwonnen. O
dood waar is je angel? Jezus heeft alles overwonnen
en hij regeert en hij leeft. Al mijn zonde zijn
weggewassen. Zegevierend heeft hij de dood
overwonnen. Jezus u bent het helderste licht in de
donkere nacht. Ik ben de uwe en u bent de mijne.
Want u leefde en stierf en redde mijn leven. Er is
geen grotere liefde dan dat. Ik wil de wereld van uw
naam vertellen. Al mijn zonde zijn weggewassen door
u Jezus en u bent degene die zegevierend is.

Aanvangslied: Lied 274 (zo mogelijk staande)
– moment van stilte –
Bemoediging en drempelgebed
Zingen: Psalm 33: 2 en 8 (We gaan zitten)
Kyriegebed met gezongen: (Taizé)
Glorialied: Lied 704: 1 en 3
Groet
Gebed bij de opening van de bijbel
Moment met de kinderen
Samen met de kinderen zingen we: AWN III,10: 1, 3 en 4
Daarna gaan de kinderen met het licht van de Paaskaars
naar de kindernevendienst.

Eerste Schriftlezing: Johannes 2:23 t/m 3: 11(NBV
2004)
Zingen: Lied 344
Vervolg Schriftlezing: Johannes 3:12 t/m 21 (NBV
2004)
Zingen: Lied 687: 1 en 3
Uitleg en verkondiging

*Keerpunt-ritueel
*Zingen: Geroepen om te zingen 79
*Rugzak en kerkvrienden
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 802: 1, 2, 4 en 5
WEGZENDING EN ZEGEN
Amen (gezongen)

Zingen: Lied 685
De kinderen van de kindernevendienst komen terug
in de kerk

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Klaas Santing (Ede)
Ouderling van dienst: Pietie van der Meulen
Lector: Wessel Zeilstra en Jonas Heer
Organist: Paul Gelderloos
Koster: Patricia van der Zwan
Beeld:
Bert van der Zwan
Geluid: Ruud van der Zwan

Bestemming collecten:
1: Eigen diaconie
2: Kerk
Uitgang: Zoa / Vluchtelingenwerk

Bedankje
Wat een verrassing om zoveel kaarten en andere blijken van medeleven te mogen ontvangen tijdens mijn verblijf in het
ziekenhuis. Heel hartelijk dank daarvoor . Het is een voorrecht bij een kerkgemeente als de Bronkerk te mogen
behoren! Inmiddels gaat het mij -na een paar medische ingrepen - heel goed.
Joop Witkamp
Beste mensen,
In de afgelopen weken heb ik een aantal kaarten ontvangen en enkele telefoontjes gekregen.
Met name naar aanleiding van een stukje tekst in de Bronkerkbrief of een mededeling in de kerk.
Het is erg plezierig op deze wijze extra wensen van Bronkerkleden te mogen ontvangen! Graag wil ik iedereen bedanken
die op welke wijze dan ook daarvoor hebben gezorgd. Hartelijk dank en tot ziens.
Hotse Brouwer Hulkestein 39

Overige mededelingen
Nieuwe cantor/organist!
Met vreugde deelt de kerkenraad u mee dat Jan Hamberg per 01 juni 2018 onze nieuwe cantor/organist is. Als u denkt
die naam heb ik al eens op de Bronkerkbrief gezien! Dat klopt, hij heeft al enkele keren tijdens een dienst gespeeld.
Binnenkort zal Jan zichzelf voorstellen aan de gemeente. We heten Jan van harte welkom en hopen dat hij zich snel
thuis voelt in onze gemeente.
***********************************
Moldavië - Neculaieuca
In 2014 zijn jongeren van de Bronkerk naar Moldavië geweest. Zij hebben in Neculaieuca het fundament helpen leggen
van het opvanghuis voor kinderen met een verstandelijke beperking. Begin mei zijn we met 11 vrijwilligers, waarvan 4 uit
de Bronkerk, naar Moldavië geweest om verder te helpen bouwen.
De Waterloopleinmarkt heeft vorig jaar van de opbrengst geld beschikbaar gesteld voor dit project. Een project om trots
op te zijn en daarvan willen we u als gemeente graag deelgenoot maken, tijdens een presentatie na de kerkdienst op
zondag 3 juni in de Duiker onder het genot van een kop koffie.
***********************************
3 juni opnieuw een feestje in de kerk voor jong en oud!!
Op 15 april hadden wij een groot feest met 28 kinderen en hun (groot) ouders. Zo groot dat het op 3 juni een vervolg
krijgt…. Het thema is dit keer storm op het meer. Jezus is samen met zijn vrienden op boot, het begint hard te waaien en
te regenen. Iedereen wordt nat, iedereen is in paniek. Behalve Jezus die is aan het slapen. Opeens komt er een hele
hoge golf, de boot dreigt om te vallen…….Hoe zal dit aflopen. Kom zondag 3 juni 16.00-18.15 naar de Bronkerk in
Ugchelen en we vertellen het. Natuurlijk zijn er dit keer ook weer diverse proefjes, spelletjes en knutselwerken om dit
verhaal echt ook zelf te beleven. Dit wil je niet missen.
Ben jij een (groot)ouder neem gezellig je (klein)kinderen mee en stap in deze ontdekkingswereld. Iedereen is welkom,
geschikt voor gelovige mensen en niet gelovige mensen en alles wat er tussen in zit.
Het feestje is inclusief een (gratis) maaltijd. Opgeven is niet nodig maar wel fijn via kerkelijkwerker@bronkerk.nl
***********************************
Oproep
Op 10 juni na afloop van de bijzondere kerkdienst t.g.v. het 50 jarig huwelijk van Jan en Ria Buis zal omstreeks 11.45
uur de kerk op de Catwalk worden opgevoerd. Dit is een show van predikantskleding door de eeuwen heen. Voor deze
show zijn 12 figuranten nodig, 12 mannen. Gevraagd vrijwilligers om deze kleding te showen. Een kans om te voelen
hoe het was om dominee te zijn in het verleden. Doet u mee? Opgave bij Jan Buis janbuissr@hetnet.nl of tel 5330087
voor 31 mei a.s.
ste
Deze show is succesvol door het gehele land al opgevoerd en Ugchelen heeft de eer om deze voor de 225 keer mee
te maken. De kerk op de kerkwalk ondersteund de actie van Kerk in actie voor de Dalit kinderen in India. Ik zie met
belangstelling uw opgave tegemoet.
***********************************
Nieuw tienerclub FLOW
De afgelopen maanden hebben wij geëxperimenteerd om meer eenheid in het tienerwerk te krijgen. Het is succesvol
gelopen en daarom worden de Pilots en de Tienerdienst samengevoegd tot een nieuwe club: FLOW. Flow is het
Engelse woord voor stroom, wij zien het tienerwerk als een stroom vanuit de Bron(kerk) richting de rest van de wereld en
wij hopen natuurlijk dat er stromen aan jongeren naar ons toekomen. In deze nieuwe club ontdekken wij wat
gezelligheid, vriendschap, geloof en kerk is en waarom het relevant is . Er is ook een speciale app groep voor ouders
van tieners waarin we de meeste recente informatie delen zoals foto’s en data’s en er is een speciale appgroep voor
tieners. Ben je nu helemaal in de flow geraakt door dit stukje en wil je meer informatie over het tienerwerk of wil je in
één van de appgroepen mail of app naar Remko 0618270616 of kerkelijkwerker@bronkerk.nl

