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“Kom - Zie”

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Deze bijzondere zangdienst wordt verzorgd
door Gospelkoor Vocation
Ouderling van dienst: Ton Volgenant
Lector: Margret Tinholt
Koster: Henk Dronkelaar
Beeld: Jasper Bosch
Geluid: Heimen Top

Bestemming collecten:
1: Eigen diaconie
2: Kerk
Uitgang: Zoa / Vluchtelingenwerk
Na de dienst is er koffiedrinken en presentatie
project ‘Neculaieuca’ – Moldavië

Mededelingen
Vanmiddag 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 vanmiddag
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
vanmiddag van 16.00 tot 18.15uur 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
***********
Herhaalde 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, 11 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 5 juni a.s.
Deze show is succesvol door het gehele land al opgevoerd en Ugchelen heeft de eer om deze voor de 225ste
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.
**********
Naam voor de koe.
Op zondag 13 mei j.l. is er gecollecteerd voor de stichting “Geef een Koe”.
De opbrengst is door de diakonie aangevuld tot € 750.-.
Voor dit bedrag kan er één koe worden aangeschaft, die aan een familie in Kirgizië wordt geschonken.
Als gevers mogen we de naam van die koe bedenken. Daarom een oproep: als iemand een leuke naam voor
de koe heeft, dan kunt u die vóór 11 juni doorgeven aan één van de diakenen of mailen naar:
secretarisCVD@bronkerk.nl. Een tip: in Kirgizië is de hoofdtaal Russisch.

Vakantiegeld.

In de afgelopen maand vroegen wij meerdere keren uw aandacht voor de actie Vakantiegeld Samen Delen.
Inmiddels stromen de aanvragen om mee te doen in grote getale binnen. Wij kunnen echter alleen veel
alleenstaanden en gezinnen blij maken als er ook voldoende gevers zijn.
Hebt u dat ook wel eens, dat u dacht: “Ik had heel graag mee willen doen en geld willen overmaken, maar
oeps… helemaal vergeten…”? Om dat gevoel te voorkomen is het fijn dat u nu dit leest. Hieronder staat het
bankrekeningnummer van Vakantiegeld Samen Delen. Doe het daarom nu. Zo gepiept en vele mensen blij.
Uw gift is heel hard nodig; het geld komt goed terecht en deze actie wordt daarom van harte aanbevolen.
U kunt uw gift voor 5 juni a.s. overmaken op bankrekening NL13 FVLB 0635 8041 31, t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente te Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen 2018.
Ieder bedrag, groot of klein, is van harte welkom. Namens de Diaconie, hartelijk dank.
**********
Zomergroeten
Zieken en ouderen gaan vaak niet meer met vakantie. Een kaartje krijgen van een “onbekend” gemeentelid
kan dan heel goed doen. Ook dit jaar hopen we, dat we samen weer veel mensen kunnen verrassen.
In de maanden juni, juli en augustus staan de contactmedewerkers regelmatig na de dienst bij de uitgang met
een mandje. Gemeenteleden kunnen daaruit een adres meenemen en een kaartje sturen.
Mocht u denken ik weet ook nog wel iemand die daarvoor in aanmerking komt, laat het mij dan weten:
Bea Rigterink, tel. 533.37.18 brigterink@zonnet.nl
**********
Huwelijk
Vrijdag 15 juni a.s. wordt de trouwdag van Lianne van den Brand en Bart van Meurs.
's Avonds om 19.00 uur willen ze samen met familie en vrienden op landgoed Klarenbeek een zegen vragen
over hun huwelijk. De huwelijksdienst zal worden geleid door ds. Hannie van Boggelen.
Hun woonadres is: Molenweg 16, 7382 BW Klarenbeek.
Wij wensen het bruidspaar een mooie en onvergetelijke trouwdag toe.
**********
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 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 avond begint 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. Werkgroep Kerk in Actie
**********
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

