Bronkerkbrief
Aan de dienst op 16-09-2018 werken
mee:
Voorganger: Remko Groen kerkelijk werker.
Ouderling van dienst: Marijke van der Roest
Lector: Harald Deuze
Muziek: Jan Hamberg, + Cantorij
Koster: Henk Feijen
Beeld:
Joke Endedijk
Geluid: Rob Wolf

Mededelingen:
Bestemming collecten:
1: Diaconie
2: Kerk
Uitgang: Stichting Leergeld

Agenda komende week
Extra Gemeentevergadering op woensdag 19 september 19:30 uur
Op de gemeentevergadering van woensdag 5 september is de gemeente gehoord over het voorstel om de
vacature van één fulltime predikant te wijzigen naar twee parttime predikanten. In de kerkenraad na die
gemeentevergadering hebben we besloten om de vacature van één predikant voor 80 of 100% te wijzigen
naar twee parttime predikanten (beiden 50% of één 60 en de ander 40%). Op de gemeentevergadering van
woensdag 19 september stelt de kerkenraad voor om Ds. Regina Davelaar, in november 2018, voor 50%
(met mogelijke uitloop naar 60%) te beroepen. We nodigen u van harte uit voor deze gemeentevergadering:
aanvang 19:45 uur. Vanaf 19:30 uur inloop voor de koffie/thee. De agenda staat op de website en ligt bij
beide uitgangen.

Overige mededelingen
Excursie Marius van Dokkum Museum en Harderwijk.
De Commissie Vorming en Toerusting van de Bronkerk organiseert een excursie naar Harderwijk.
Marius van Dokkum leidt ons rond in zijn museum en we maken een stadswandeling onder leiding
van het Gilde van Harderwijker Stadsgidsen: zie programmaboekje, Bron of bronkerk.nl.
Datum: zaterdag 22 september 2018, 9.45 vertrek vanaf de Bronkerk met gecombineerd vervoer.
Kosten: max. € 15 p.p.; maximaal 30 deelnemers.
Opgave: uiterlijk vandaag, 16 september bij Paul Gelderloos, live of via VenT@bronkerk.nl of tel. 055542.34.95. Vermeld hierbij e-mailadres, evt. bereidheid om te rijden met hoeveel passagiers en evt.
beschikking over museumkaart.
**********
Zondag 7 oktober. Het eerste kerkcafé van dit seizoen heeft als onderwerp:
“met hart en ziel iets doen”
Waar komt de bevlogenheid vandaan bij mensen om met hart en ziel iets te doen.
We hebben deze avond 2 gasten in ons midden, Jannie van Asselt en Jan
Hamberg, die daar over komen vertellen.
Jannie van Asselt is rouwtherapeut. Zij is pas gestart met haar praktijk
‘Vlinder-tranen’ en komt vertellen hoe zij zich, met hart en ziel, inzet voor mensen
die een beroep op haar doen.
En Jan Hamberg, de nieuwe cantor-organist in de Bronkerk, die, ook met hart en
ziel, probeert mensen door muziek te inspireren. Van harte welkom om daar , onder het genot van een kopje
koffie en een drankje, met elkaar over in gesprek te raken. Graag tot 7 oktober om 20.00-uur in de Bronkerk.

