Bronkerkbrief
Zondag 20 januari 2019

Oecumenische viering

Orde van de dienst
Zie Liturgie.

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Hannie van Boggelen
Dhr. Gerard Disberg
Ouderling van dienst: Chris de Winter
Organist / cantor: Jan Hamberg
Koor: Bronkerkcantorij
Koster Henk Feijen
Beeld: Joke Endedijk
Geluid: Teun van Amersfoort

Bestemming collecten:
1: Voor slachtoffers tsunami Indonesië
2: Oecumenisch werk in Ugchelen
Uitgang: Stichting Present
Na de dienst koffiedrinken

Overige mededelingen
Vorming en Toerusting: Liberaal christendom voor iedereen – ds. Jan Offringa
Begin 2016 verscheen het boek Liberaal christendom - Ervaren, doen denken. Daarin presenteren elf
auteurs, merendeels predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, een ruimdenkende en actuele
vorm van christendom. Aan de orde komt hoe je vandaag de dag over God kunt spreken, de persoon van
Jezus kunt duiden, de Bijbel leest en vorm kunt geven aan een door geloof geïnspireerde levensstijl.
Dinsdag 29 januari 2019, 20.00 uur houdt Jan Offringa een inleiding over Liberaal christendom.
Jan Offringa is predikant te Wijk bij Duurstede
******************************
Ringleiding
De afgelopen maanden hebben we signalen gekregen dat de ringleiding niet goed zou functioneren. Om hier
wat aan te kunnen doen willen we graag inventariseren wat de aard van deze problemen is. Uw reacties kunt
u doorgeven aan Henk Feijen, henkfeijen@chello.nl.
******************************
Verhuisd:
Mevr. Elma Schreuder is verhuisd van Harsselo 26 naar zorgvilla Marianna, Mariannalaan 19, 7316 DS
Apeldoorn. Een kaartje wordt vast op prijs gesteld.

Digitale Nieuwsbrief Bronkerk
De Digitale Nieuwsbrief is verschenen. Vond je die leuk? Nog niet geabonneerd? Meld u / je dan aan via
aan_afmeldendigitalenieuwsbrief@bronkerk.nl (met laag streepje tussen aan en af). Je krijgt dan eerst een
melding i.v.m. privacywetgeving die je moet retourneren.
Nieuws te melden? Dat kan via kopijdigitalenieuwsbrief@bronkerk.nl
We wensen deze nieuwe loot aan de stam van de nieuwsvoorziening rond de Bronkerk een lang en goed
leven toe. Met jouw aandacht en zorg moet dat lukken.

