Bronkerkbrief
Zondag 17 juni 2018
Orde van de dienst
Orgelspel

Schriftlezing: Exodus 16 : 1 – 4a en 13 - 18.

Welkom en mededelingen (door de ouderling
van dienst)

Zingen: Lied: 15 : 3 en 4
Schriftlezing: Lev. 27 : 1 - 4 en 25

Openingslied: Lied 675 (zo mogelijk staande)
- moment van stilte -

Uitleg en verkondiging: “Alle waarden worden
berekend volgens het ijkgewicht van het
heiligdom, twintig gera per sjekel.” (Lev. 27 : 25)

Groet en bemoediging
Inleiding op de dienst
Gebed om ontferming
met gezongen Kyrie

Zingen: Lied: 816 (op de melodie van Zolang er
mensen zijn op aarde)
RONDOM ONS ANTWOORD
Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Glorialied: Lied 304
RONDOM HET WOORD

De allerkleinsten kunnen worden opgehaald uit
de oppas

Gebed bij de opening van de bijbel

Inzameling van de gaven

Gebod: Deut. 25 : 13 - 16

Slotlied: Lied 653: 1, 6 en 7

Schriftlezing: Gen. 23 : 1 – 20 (door de lector)

Wegzending en Zegen

Zingen: Lied 15 : 1 en 2

Amen (gezongen)

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Anton Verbeek (Assen)
Ouderling van dienst: Gradus Buitenhuis
Lector: Barbara van den Broek
Organist: Jan Hamberg
Koster: Henk van Dronkelaar
Beeld:
Henk Feijen
Geluid: Rob Wolf

Bestemming collecten:
1: Kerk in Actie
2: Kerk
Uitgang: Zoa / Vluchtelingenwerk
Na de dienst koffiedrinken en kennismaken met
Jan Hamberg, onze nieuwe organist

Kindernevendienst

Vandaag is er geen kindernevendienstleiding aanwezig. Daarom staan er, net als in de
zomervakantie, tafels achterin de kerk klaar waar de kinderen van de nevendienst een kleurplaat
kunnen kleuren of een tekening kunnen maken.

Overige mededelingen
Gevraagd: 2 contactmedewerkers
Voor het werk in de wijken zijn we op zoek naar nieuwe contactmedewerkers. De vacatures zijn in wijk 2 en 3.
Bent u degene die we zoeken of kent u iemand die dat werk wel zou willen doen? Voor inlichtingen, vragen of
reacties kunt u terecht bij Pietie van der Meulen, tel. 5419964 of voorzitterPR@bronkerk.nl
**********
Samen de handen uit de mouwen steken om kosten te besparen!!
De komende maanden wordt de pastorie gerenoveerd. De aannemer gaat in de tweede helft van juli
beginnen. Voor die tijd moeten er een aantal werkzaamheden gebeuren die we met vrijwilligers prima zelf
kunnen uitvoeren.
De volgende werkzaamheden moeten gebeuren:
- verwijderen vloerbedekking in de slaapkamers en zolder; - behang van de muren op de slaapkamers;
- demonteren keuken; - afvoeren afval; - snoeien van de haag; - verzorgen van de inwendige mens (koffie,
soep, broodjes) voor deze harde werkers.
Wie wil ons zaterdag 23 juni van 8.30u tot ongeveer 13.00u hiermee helpen? Veel handen maken ligt werk!
Meldt u aan op de flap-over in de hal of bij Gert Dijk 055-5421630 - gert.dijk@dijkconsult.nl
**********
Gevraagd Chauffeurs
Voor mensen die niet zelf in de kerkdiensten kunnen komen is er de Autodienst. Er is een uitbreiding van het
aantal chauffeurs / chauffeuses nodig. Wie kan meedoen in het rooster? Bel Herman Rigterink,
Molecatenlaan 105, tel. 533 37 18
***********
De koe heeft een naam.
De koe waarvoor is gecollecteerd en waaraan de diaconie heeft bijgedragen en die geschonken is aan een
familie in Kirgizië hebben wij de naam Vania meegegeven. Deze naam is gekozen uit de ingediende
voorstellen en betekent “Godsgeschenk”.
************
Vacature bij de redactie van Bron
De redactie van de Bron zoekt ENTHOUSIASTE REDACTEUREN M/V om het gezellige team vrijwilligers
mee uit te breiden! Wat doen we?
Als team van vrijwilligers vanuit het dorp en de kerk maken we elke twee weken een Bron. Dat kost je als
redacteur twee á drie keer per jaar een paar avonden. Elke uitgave wordt met een team van twee
redacteuren en de advertentiecoördinator gemaakt. Het werk bestaat uit het selecteren van binnengekomen
kopij en redigeren van de teksten. Daarna wordt het blad ingedeeld en volgt nog een correctie van de
drukproef. Wat zoeken wij?
Iedereen, jong en oud, is van harte welkom! Het is een kerk- en dorpsblad dus we zoeken ook redacteuren uit
kerk én dorp. Ervaring met het maken van drukwerk is niet nodig, het is wel handig als je kunt werken met
Word en Outlook. Heb je interesse of wil je eerst wat meer informatie? Laat het gerust weten via
ugchelendebron@ bronkerk.nl . Je mag natuurlijk ook altijd even komen meekijken tijdens een redactieavond!
***********

Vakantiegeld Samen Delen
Samen met meer dan twintig andere kerken in Apeldoorn heeft de Bronkerk de afgelopen weken
meegedaan aan deze actie. Het doel: stil te staan bij armoede in onze eigen omgeving en om daadwerkelijk
iets van ons vakantiegeld te delen met mensen die het minder hebben.
De opbrengst van de actie bedraagt € 104.410,--. Dat is ruim € 10.000,-- meer dan vorig jaar.
Ruim 650 mensen droegen aan de actie bij. Er waren 819 aanvragen. Na toetsing van de aanvraag aan de
criteria van de actie werden 727 aanvragen toegekend waarbij rekening is gehouden met de
gezinssamenstelling. In de komende weken zal het geld persoonlijk worden overhandigd.
Iedereen die aan deze actie heeft bijgedragen wordt hartelijk bedankt: gevers, leden van de werkgroepen en
zij die iets voor de actie hebben gedaan. We zijn dankbaar voor dit mooie resultaat.
Diaconale werkgroep Vakantiegeld Samen Delen Bronkerk

