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VOORWOORD 
 
Een nieuw programmaboekje in een cover met een nieuw perspec-

tief. Dat roept de vraag op: hoe kijkt God naar ons en al onze acti-

viteiten? Wij kunnen druk bezig zijn om zelf ons leven zin te geven, 

maar wij hebben niet het eerste woord: moeten we ons niet vooral 

open stellen om zin te ontvangen? Vanuit zo’n open luisterhouding 

mogen wij beleven, groeiende leerlingen van Jezus te zijn in de cul-

tuur en wereld van vandaag.  

 

In de inhoudsopgave op de volgende bladzijde vindt u de activi-

teiten gerubriceerd naar soort onderwerp. Achterin een kalender 

met de minder vaak repeterende activiteiten: handig om meteen 

over te schrijven in uw agenda! 

 

Plaats van handeling is - tenzij anders aangegeven - de Bronkerk, 

Hoenderloseweg 10 in Ugchelen (Apeldoorn).  

Als het programma om 20.00 uur begint, staat vanaf 19.45 uur koffie 

of thee klaar.  

 

Deelname aan de activiteiten is vrijblijvend en kosteloos, tenzij an-

ders vermeld. Een vrijwillige bijdrage in de kosten is  altijd welkom, 

bijvoorbeeld in de collectebus op tafel.  

 

Inlichtingen Vorming & Toerusting:  055–542.34.95. of  

VenT@bronkerk.nl 

 

Bezoek voor het laatste nieuws en voor achtergrondinformatie en 

links onze website:  

www.Bronkerk.nl 

 

Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen? 

Neem contact op met de organiserende groepen. 

 

 

 

 

 
Bronkerk, Protestantse gemeente te Ugchelen 
Hoenderloseweg 10 – 7339 GH Ugchelen 
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PROGRAMMA 2019 – 2020 

 

Bijbel en kerk 
 

Denk mee over de preek – ds Regina Davelaar 
In deze gespreksgroep bespreken we de Bijbeltekst die later centraal 

staat in de kerkdienst. Wat spreekt je aan en wat niet? Wat raakt je? Wat 

irriteert je? Welke associaties roept de tekst op? Zo inspireren we elkaar 

met nieuwe inzichten én help je mij bij het schrijven van de preek. Ik stuur 

de tekst van te voren op, zodat je de tijd hebt om het rustig op je in te 

laten werken. 

Data: maandag 30 september 2019, 2 december 2019, 17 februari 2020, 

9 maart 2020, 19.30 uur.  

Opgeven vóór 23 september via predikantRD@bronkerk.nl of 06-

12837524. 

 

Bibliodrama – ds Eline van Iperen 

Bibliodrama is een speelse manier om bijbelverhalen tot leven te bren-

gen. Dat doen we door met een (vaste) groep een bijbelverhaal te lezen, 

en daarna in de huid te kruipen van één van de personages uit het ver-

haal en (gedeeltes van) het verhaal uit te beelden of uit te spelen. Het 

verhaal komt daardoor letterlijk tot leven, en je ervaart aan den lijve hoe 

het kan zijn om (bijvoorbeeld) 

– (als de bloedvloeiende vrouw) door Jezus aangeraakt te worden, 

– (als een van de kinderen) door Jezus’ discipelen verhinderd te wor-

den om zijn zegen te ontvangen 

– (als farao) te beslissen over leven en dood 

– (als Jona) geen gehoor willen geven aan God/ je roeping 

Op deze manier bezig zijn met bijbelverhalen levert niet alleen speelple-

zier op, maar ook verrassende inzichten over het verhaal, jezelf, de actu-

aliteit en (je kijk op) God. Kom, doe en beleef het mee! 
Wat ook nog gezegd moet worden: ik volg een opleiding tot professioneel begeleider van bibliodrama. 

Eén jaar van de opleiding zit er al op, het tweede en laatste jaar ligt nog voor me. Bij de opleiding hoort 

dat we in onze eigen gemeente een “oefengroep” vormen, een groep mensen bij wie wij onze (nog 

steeds groeiende) vaardigheden in het begeleiden van bibliodrama in praktijk kunnen brengen. Wie zich 

opgeeft, helpt mij dus aan een oefenmogelijkheid, en daarvoor zeg ik je bij voorbaat dank. 

Ik heb minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers nodig. Wie durft? 

Data: dinsdag 8 oktober, 19 november, 17 december 2019, 21 januari 

2020, 19.30 uur 

Opgeven vóór 1 oktober bij: ds Eline van Iperen  tel 055-8438214 of predi-

kantEI@bronkerk.nl 

 

mailto:predikantRD@bronkerk.nl
mailto:predikantEI@bronkerk.nl
mailto:predikantEI@bronkerk.nl
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Job – ds Eline van Iperen 
Het bijbelboek Job is een juweel onder de oud-testamentische boeken. 

Hoe oud ook, het gaat over vragen die vandaag nog steeds actueel zijn. 

Namelijk: wat valt er te zeggen over God en lijden? Hoe zit het met Gods 

rechtvaardigheid en het menselijk lijden? Bestaat er onschuldig of zinloos 

lijden of zit er achter alle lijden een (goddelijke) bedoeling? Mag je boos 

zijn op God, of brengt geduld of gelatenheid je verder? Hoe kun je een 

naaste zijn voor iemand die lijdt? En welke valkuilen zijn er daarbij aan te 

wijzen?  

In vier avonden gaan wij (gedeeltes uit) het boek Job lezen en gaan we 

met elkaar in gesprek over al die vragen met betrekking tot God en lijden. 

Data: maandag 13 en 27 januari, 10 februari, 2 maart 2020, 19.30 uur 

Maximum aantal deelnemers: 12; bij heel veel extra opgaves start een 

parallelgroep op nader te overleggen data. 

Opgeven vóór 6 januari bij: ds Eline van Iperen, tel 055-8438214 of predi-

kantEI@bronkerk.nl 

 

 

 

Levenskunst en geloofsbeleving 
 

Gebedskring in de Bronkerk 
Iedere tweede zondag van de maand komt de ge-

bedskring bij elkaar. Jezus zegt: Want waar twee of 

drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun 

midden. De eerste gemeente kwam ook veel samen 

om te bidden. Zonder gebed zouden ze het niet ge-

red hebben. 

In dit geloof komt de gebedskring bij elkaar om God 

te aanbidden, om te danken en om voorbede te 

doen. Aan de hand van een eenvoudige liturgie 

wordt er met elkaar gezongen; na het lezen van een 

Bijbelgedeelte is er een stille meditatie. Daarna vertellen we elkaar waar-

voor we willen bidden. 

Het bidden heeft een spontaan karakter: je mag hardop bidden in je ei-

gen woorden, maar het is ook mogelijk om in stilte mee te bidden.  

We nodigen u van harte uit om mee te doen. 

Data:  8 september, 13 oktober, 10 november 2019, 12 januari, 9 februari, 

8 maart, 5 april, 10 mei 2020 om 19:30 uur.  

Info:   Marius van Dokkum, Hoenderloseweg 76, tel. 533.31.64 
Ria Hart, de Parkelaar 14, tel. 542.37.12  

mailto:predikantEI@bronkerk.nl
mailto:predikantEI@bronkerk.nl
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Gespreksgroep ‘Hoe geloof jij nu eigenlijk’ (30-45 jarigen) 
Wil jij meer achtergronden van de Bijbelverhalen 

weten? Heb je interesse om eens met anderen 

van gedachten te wisselen hoe je in deze 

tijd  jouw geloof handen en voeten kunt geven? 

Neem dan eens een vrijblijvend kijkje bij onze ge-

spreksgroep. Met een aantal volwassenen ko-

men we samen met een van de predikanten.  

Onze gesprekken leveren verrassende inzichten op en je leert elkaar beter 

kennen. Leeftijd speelt geen rol, maar de gemiddelde leeftijd ligt tussen 

de 30 en 45 jaar. 

Meer info: Remko Groen 06 18270616; kerkelijkwerker@bronkerk.nl 

 

 

De mens zien – reflectie op 25 jaar verpleeghuis – ds Evert Idema 
Het was de commissie Vorming en Toerusting niet 

ontgaan dat ik in juli 25 jr werk bij de zorggroep Apel-

doorn e.o. Zou u daarover willen vertellen? Mis-

schien kunnen wij ervan leren. En een motto werd 

gesuggereerd: “De mens zien – reflectie op 25 jaar 

verpleeghuispastor”.  

Zo ben ik ook begonnen, als dominee, pastor, in een 

verpleeghuis; maar in de loop der jaren is mijn rol (en 

die van mijn collega’s) veranderd naar die van  

Geestelijk Verzorger. En dat is meer dan een andere 

naam. In de zorg is veel veranderd, in de relatie van 

de (Bron)kerk met het verpleeghuis is veel veranderd.  

Na zoveel jaren is het goed om terug te kijken samen met u, als gemeente 

van de Bronkerk die mij eens uitgezonden hebt naar dit werk en na te 

denken over de manier waarop u als kerk betrokken kunt en wilt blijven 

op de zorg voor mensen in het verpleeghuis. 

DS EVERT IDEMA is Geestelijk Verzorger bij zorggroep Apeldoorn e.o. 

Datum:  woensdag 16 oktober 2019, 20.00 uur 

 

  

mailto:kerkelijkwerker@bronkerk.nl
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Experimentele kerkdiensten 
Mede door onze kerkelijk werker Remko Groen 

zal er geëxperimenteerd worden met kerkdien-

sten dit seizoen. Zo kun je denken aan een 

Top2000 dienst, maar ook een Zomergastenvie-

ring, vieringen waar Kunst centraal staat of vie-

ringen waar de stilte centraal staat en zelfs een  

viering die kroegachtig is. Het zullen vieringen op 

zondagochtend zijn, maar ook op zondagavond of een woensdagavond 

of een middag… Met van alles willen we experimenteren zodat er nieuwe 

diensten ontstaan, gericht op mensen onder de 50 jaar. Wil je er meer van 

weten of meedenken? Mail naar Remko kerkelijkwerker@bronkerk.nl  

 

Ontmoeting na de dienst – Werkgroep Vieren 
In het nieuwe seizoen prikken we een aantal zondagen waarop we ná 

de dienst, praten óver de dienst. Hoe heb je de dienst ervaren? Wat roept 

vragen op? Wat neem je mee? Let op! Het is géén preekbespreking, want 

alle elementen in de dienst zijn de moeite waard om over in gesprek te 

gaan. Zie het als een ontspannen manier van napraten, zoals je dat an-

ders misschien thuis zou doen op de bank… 

Datum: data worden later bekend gemaakt, 11.30 uur. 

 

Kleine huiskamerkringen 
De Pastorale Raad heeft als speerpunt voor de 

komende jaren gemaakt: het opzetten van 

kleine huiskamerkringen. Inmiddels zijn er vijf 

groepen die regelmatig bij elkaar komen. Het 

doel is elkaar te ontmoeten en op te bouwen 

rond zingevingsvraagstukken.  
Er is materiaal (boeken, dvd’s met gespreksvragen, gesprekskaarten) ge-

zocht dat geschikt is om hierbij te gebruiken. De meeste groepen hebben 

ook zelf materiaal gevonden en dit kan ook gebruikt worden door ande-

ren. Alle materialen zijn ondergebracht in de mediatheek  
in de kerkenraadskamer. De catalogus is ook digitaal in te zien. 
Wilt u ook meedoen in zo’n kring, dan wordt er gekeken of er plek is in een 

bestaande groep. Het is ook mogelijk om  een nieuwe groep te starten bij 

voldoende aanmeldingen. Omdat we deze groepen een open karakter 

willen geven zijn ook andere Ugchelenaren welkom. Misschien kent u ie-

mand die ook interesse heeft.  
Startdatum: afhankelijk van de groep ergens in oktober.  
Info en opgave: Mientje Schep, Brouwersmolenweg 361b, tel. 533.00.08, 

mientjeschep@hotmail.com 

mailto:mientjeschep@hotmail.com
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Maatschappij 
 

Kerkcafé 
Het Kerkcafé is een open huis voor iedereen met 

gesprekken op het snijvlak van geloof, kerk en sa-

menleving, maar ook gezelligheid. 

Voor het komend seizoen zijn er weer 4 avonden 

gepland met een gevarieerd programma. 

Voor een aantal avonden is het programma al be-

kend.   

Op 10 november zullen Bert en Patricia van der 

Zwan de avond verzorgen over donorcodicil. 

Op 5 januari komt Kees Posthumus met een nieuwe voorstelling 'Dwars 

door de Bijbel!' , een solovoorstelling waarin oude verhalen verhalen wor-

den voor mensen van hier en nu. Deze voorstelling past binnen het jaar-

thema 2019/2020:  "Een goed verhaal". 

We zullen u in de Bron verder informeren over de inhoud van de avonden. 

Kom gerust eens binnenlopen! 

Na afloop (ca. 21.30 uur) is er gelegenheid om gezellig na te praten onder 

het genot van een drankje. 

Contactpersoon: Tina Dijk, tel. 5421630 

Data: zondag 13 oktober, 10 november 2019 en 5 januari, 1 maart 2020, 

20.00 uur 

 

Overwegingen rond het Donorregister – huisarts Marja Versteeg 
Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in. In het donorregister kan ieder-

een kiezen tussen: 

1. Ja, ik geef toestemming 

2. Nee, ik geef geen toestemming 

3. Mijn partner of familie beslist 

4. De door mij gekozen persoon beslist 

En zoals vaker in het leven: niet kiezen is ook kiezen. 

Wie niet kiest, valt uiteindelijk automatisch in catego-

rie 1. 

Welke overwegingen spelen rond deze keuze: vanuit 

geloof, medisch, ethisch, impact op nabestaanden 

en afscheid nemen? 

Deze vraag hebben we aan dokter Versteeg voorgelegd. 

MARJA VERSTEEG is huisarts in Apeldoorn en lid van de Jachtlaankerk. 

Datum: woensdag 29 januari 2020, 20.00 uur. 
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Levensfasen 
 

Kerk op schoot 
Voor de allerkleinsten in onze gemeente zijn er de ‘Kerk 

op schoot’-vieringen. Dit zijn vieringen voor kinderen van 

0 – 5 jaar, samen met hun (groot)ouders, broertjes en zus-

jes. De dienst wordt in de kerk gehouden en elke viering 

begint met een ontmoeting tussen dominee Beer en de 

kinderen. We vertellen het verhaal, afgewisseld met veel 

liedjes (op bekende peutermelodieën). De kinderen 

doen zo mogelijk zelf mee in het verhaal. De diensten 

worden gehouden na afloop van de ‘gewone’ kerk-

dienst. Voorafgaand aan de Kerk op Schoot-dienst ont-

moeten we elkaar en andere gemeenteleden bij het koffie/theedrinken. 

Voor de kinderen is er limonade. Daarna begint de ‘Kerk op schoot’-vie-

ring, die een half uurtje duurt. Van harte welkom met jullie (klein)kinderen 

en neem gerust vrienden of buren met hun kinderen mee! 

Data: zondag 8 september en 3 november 2019, 9 februari 2020. 

En samen met Feestje in de kerk en Kindernevendienst:  

zondag 22 december 2019 Kerstviering, zondag 5 april 2020 Palmpasen. 

Wil je voor elke Kerk op Schoot-dienst een uitnodiging ontvangen?  

Mail naar: Tiety Feijen of Ady te Hennepe, kerkopschoot@bronkerk.nl  
 

Ontdek en speel bij Feestje in de kerk 
Gebaseerd op het succesvolle concept Kliederkerk heeft de Bronkerk nu 

“Feestje in de kerk”. Vier keer per jaar is er zo een feestje in de kerk speci-

aal voor kinderen en hun (groot)ouders. Er staat een Bijbelverhaal cen-

traal en er zijn 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. 

Voor meer informatie en de data, mail naar Remko Groen, 

kerkelijkwerker@bronkerk.nl 

  

mailto:kerkopschoot@bronkerk.nl
mailto:kerkelijkwerker@bronkerk.nl
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Geloofsopvoeding via schatkisten 
Het geloof doorgeven aan uw (klein)kinderen is een lastige klus. Als kerk 

willen wij u hier graag bij helpen: naast de verschillende activiteiten die 

wij doen voor kinderen is er 

ook een geloofskoffer. Een 

koffer vol materialen die ie-

dereen gratis mag lenen van 

de kerk en die je helpen in de 

geloofsopvoeding. De koffers 

bevatten boeken, puzzels en 

tekeningen om het gesprek 

met uw kind aan te gaan. Er 

zijn koffers voor kinderen van 

0-4 jaar, van 4-8 jaar en van  

8-12 jaar. De koffers kunt u le-

nen voor een maand bij onze kerkelijk werker Remko Groen door te mai-

len naar kerkelijkwerker@bronkerk.nl of door op maandag of dinsdag te 

bellen met 06-18270616. 

 

Basiscatechese 
Een unieke kans voor kinderen om de basis te leren over wat er in de kerk 

allemaal gebeurt en waarom christelijke geloof relevant is. Deze cursus is 

geschikt voor kinderen van groep 7 en 8. We komen 7 keer bij elkaar op 

maandagmiddag om 16.00 uur. 

Op een speelse manier ontdekken de kinderen waarom we op zondag 

samenkomen als gemeente en wat er allemaal in en rondom een kerk-

dienst gebeurt. De Bijbel komt aan bod en we luisteren naar het verhaal 

van een diaken die vertelt over wat zijn taak is in de kerk. Verder nemen 

we een kijkje op het orgel en staan we stil bij doop en avondmaal. Maar 

ook de vragen die de kinderen zelf hebben over wat geloven is, kunnen 

aan bod komen.  

De afronding vindt plaats op het keerpuntfeest in een kerkdienst. 

De kinderen krijgen een persoonlijke uitnodiging. Maar je bent natuurlijk 

ook van harte welkom als je geen uitnodiging hebt gekregen en neem je 

vriend(in) gerust mee. 

Opgeven kan (liefst) via e-mail of via de telefoon bij Remko Groen, 

e-mail: kerkelijkwerker@bronkerk.nl,  06-18270616.  

  

mailto:kerkelijkwerker@bronkerk.nl
mailto:kerkelijkwerker@bronkerk.nl
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Tienerclub Flow 
Flow is de tienergroep die één keer per maand op een avond bij elkaar 

komt. Hiernaast doen wij verschillende andere activiteiten. Flow is ge-

schikt voor tieners vanaf 12 jaar; het maak niet uit of je lid bent van de 

kerk of niet. Op deze avonden doen we gezellige dingen als hapjes ma-

ken en opeten, spelletjes en hebben we serieuze gesprekken met elkaar 

over wat ons bezig houdt, hoe wij tegen de wereld aankijken en ontdek-

ken wij hoe relevant het christendom voor nu is. Kom gerust een keer langs 

om te ontdekken hoe leuk zo’n avond is.  

Wij hebben ook een speciale app-groep voor tieners en voor ouders van 

tieners waar alle recente informatie wordt gedeeld. Stuur een appje naar 

mij als je in deze groep wilt! 

Voor meer informatie: Remko Groen, kerkelijkwerker@bronkerk.nl,   

06-18270616 

 

 
"Get Inspired is de jongvolwassenenclub (18-35 jaar) van de Bronkerk die 

maandelijks, vaak op zondagavond, bij elkaar komt om te praten over 

het geloof en/of maatschappelijke onderwerpen. Het programma van 

de avond wordt door Get Inspired zelf voorbereid en verzorgd (al dan 

niet door het uitnodigen van een gastspreker) en begint met een geza-

menlijke maaltijd. Elk jaar worden er bovendien meerdere gezellige uitjes 

gepland, zoals een dagje Delft, een korte vakantie naar York of een uit-

gaansavond. Wil je meer weten of graag eens aanschuiven? Neem dan 

contact op met Lianne van den Brand (liannevdbrand@hotmail.com) 

en/of Cor van As (c.vanas@vanasapeldoorn.nl)." 

 

Jonge mannen BBQ  
Soms wil je als jonge man eens onder andere mannen zijn en het hebben 

over dingen die mannen be-

zighouden. De Bronkerk orga-

niseert daarom twee keer per 

jaar een barbecue voor man-

nen van onder de vijftig jaar, 

zodat er in een goede gemoe-

delijke sfeer aandacht is voor 

wat mannen bezighoudt. 

Iedereen is welkom dus neem 

ook je vrienden mee.  

Voor meer info en data mail Remko Groen, kerkelijkwerker@bronkerk.nl.   

mailto:kerkelijkwerker@bronkerk.nl
mailto:liannevdbrand@hotmail.com
mailto:c.vanas@vanasapeldoorn.nl)
mailto:kerkelijkwerker@bronkerk.nl
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Expressie en kunst 
 

DVDuiker 
DVDuiker is een activiteit van de werkgroep ‘Voor en 

Door Elkaar’. In het winterseizoen wordt wederom vier 

maal een film vertoond met artistieke kwaliteit en le-

vensbeschouwelijke diepgang. De film zal steeds kort 

ingeleid worden. Na de film is er gelegenheid om na 

te praten. Het is nog niet bekend welke films vertoond 

worden, maar dat wordt tijdig bekendgemaakt.  
De opbrengst zal ten goede komen aan het diaconale project in Molda-

vië “Casa Speranta”.  

Data:  vrijdag 4 oktober, 15 november 2019; 7 februari en 13 maart 2020. 

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang van de film om 19.45 uur. 

Entree: € 7,50; voor jongeren €3,- 

Info:  Henk Feijen, tel. 534.38.18 

 

 

Boeiende muziek in de Bronkerk  – Jan Hamberg 
Kun je muziek die jou boeit op een 

avond in de Bronkerk laten horen en 

daar iets over vertellen? Met deze vraag 

heeft de commissie V&T Jan Hamberg 

de Veluwe over gestuurd. Hij denkt nog 

na hoe over hij het zal invullen, en dat 

wordt te zijner tijd nader aangekondigd, 

eventueel met thema. Wij laten ons ver-

rassen! 

JAN HAMBERG is organist, pianist en cantor 

van de Bronkerk. 

 

Datum: woensdag 25 maart 2020, 20.00 uur 
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Ontmoeting 
 

Vrijdag inloop 
Iedere 2de vrijdag van de maand is er  een inloop van 16.30 uur tot 18.30 

uur in De Duiker [Bronkerk], bestemd voor alle Ugchelenaren voor een 

goed gesprek over alles en nog wat. 
Gratis een kopje koffie of thee. 

Voor Inlichtingen: Toos Kwappenberg tel 055 5331327. 

 

 

Eetcafé Duikeruit 
Duikeruit is een eetproject voor senioren 

(woonachtig in Ugchelen) dat eens per 

twee maanden in de Duiker gehouden 

wordt.  
Voor € 7,00 wordt een driegangenmenu 

geserveerd, passend bij het seizoen. Vooraf 

is er gelegenheid om onder het genot van 

een drankje (voor eigen rekening) gezellig 

bij te praten. De maaltijden worden goed bezocht en het is noodzakelijk 

om telefonisch te reserveren. Een werkgroep is verantwoordelijk voor de 

organisatie en bij de uitvoering op zondag zijn vrijwilligers van harte wel-

kom. 
Data: zondag 1 september, 13 oktober, 17 november 2019 en 26 januari, 

15 maart, 3 mei, 28 juni 2020 vanaf 12 uur.  

Aanmelding: uiterlijk 8 dagen van te voren bij de Duiker op werkdagen 

tussen 19.00 en 20.00 uur, 06-50.52.55.01. 

Info: Marinus Ditzel, tel 06-50.52.55.01.  

 

 

Ouderenmiddagen 
Een kleine  commissie organiseert tweemaal per jaar een ontmoetings-

middag voor senioren. Deze middagen worden gehouden op de zonda-

gen voor Kerst en Pasen. Het programma wordt in de Bron aangekon-

digd. De middagen worden afgesloten met een maaltijd. 

Data:  zondag 15 december 2019 (kerstviering) 

zondag 5 april 2020 (paasviering) 

Entree: bijdrage voor de kosten 

Info en aanmelding: Bea Rigterink, tel: 533.37.18, de Duiker, tel: 533.48.59 
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Vrouwendag 
Ook dit jaar organiseert de werkgroep weer een Vrouwendag in de week 

van Internationale Vrouwendag. Voor de derde keer zorgen we voor een 

afwisselend programma waarin ontmoeting, gezelligheid, creativiteit en 

lekker eten centraal staan. Meer informatie vindt u begin volgend jaar in 

De Bron en op de Bronkerkbrief. 
Datum: zaterdag 14 maart 2020. 

 

Waterloopleinmarkt Ugchelen (WPU)  

Ieder jaar organiseert de Werkgroep WPU één 

grote en twee kleine rommelmarkten. De op-

brengst van de markten is voor de kerk en en-

kele steeds wisselende goede doelen dichtbij 

en veraf. 

U kunt bruikbare tweedehandsgoederen bren-

gen op woensdagen van 9.00 - 11.30 uur bij de 

Bronkerk. Op zaterdag 9 mei worden de goe-

deren door heel Ugchelen opgehaald. 

Zaterdag 16 mei 2020 wordt de 50e grote Waterloopleinmarkt gehouden 

rond de Bronkerk. Deze oudste rommelmarkt van Apeldoorn en omge-

ving begint klokslag 10.00 uur en duurt tot 15.00 uur. 

Meer dan 100 marktkramen vullen die dag het terrein rond de kerk met  

een enorm en zeer gevarieerd aanbod: van spullen uit grootmoeders tijd 

en curiosa tot audioapparatuur en computers, van ijzerwaren en fietsen 

tot zilverwerk. Natuurlijk is er een gezellig terras met een rad van  

avontuur met mooie prijzen, geschonken door de Ugchelse middenstand. 

Data:  zaterdag 2 nov 2019 Najaarsmarkt, 7 maart 2020 Voorjaarsmarkt,  

9 mei 2020 Ophaalzaterdag, 16 mei 2020 50ste Waterlooplein-

markt  

Info: Inname goederen, PR en marktinformatie: 

Hettie Wouda-van den Berg, tel. 522.12.01 
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Alle bekende data op een rij  2019 – 2020 

   

september 2019 

zo 1  Eetcafé Duikeruit  

zo 8  Kerk op schoot  

zo 8  Start Gebedskring 

vr 13  Start Vrijdaginloop 

zo 29  Startzondag 

ma 30  Denk mee over de preek – ds Regina Davelaar 

    

oktober  

vr 4  DVDuiker 

di 8  Bibliodrama – ds Eline van Iperen 

zo 13  Eetcafé Duikeruit 

zo 13  Kerkcafé 

wo 16  De mens zien – reflectie 25 jaar verpleeghuis – ds Evert Idema 

    

november 

za 2  Najaarsmarkt WPU 

zo 3  Kerk op schoot 

zo 10  Kerkcafé 

vr 15  DVDuiker 

zo 17  Eetcafé Duikeruit 

di 19  Bibliodrama – ds Eline van Iperen 

wo 27  Gemeentevergadering 

    
december 

ma 2  Denk mee over de preek – ds Regina Davelaar 

zo 15  Ouderenmiddag - kerstviering 

di 17  Bibliodrama – ds Eline van Iperen 

zo 22  Kerstviering Kerk op Schoot, Kindernevendienst, Feestje i.d.Kerk 
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januari   2020 

zo 5  Kerkcafé 

ma 13  Job – ds Eline van Iperen 

di 21  Bibliodrama – ds Eline van Iperen 

zo 26  Eetcafé Duikeruit 

ma 27  Job – ds Eline van Iperen 

wo 29  Overwegingen rond het Donorregister – huisarts Marja Versteeg 

    

februari  

vr 7  DVDuiker 

zo 9  Kerk op schoot 

ma 10  Job – ds Eline van Iperen 

ma 17  Denk mee over de preek – ds Regina Davelaar 

    

maart   

zo 1  Kerkcafé 

ma 2  Job – ds Eline van Iperen 

za 7  Voorjaarsmarkt WPU 

ma 9  Denk mee over de preek – ds Regina Davelaar 

vr 13  DVDuiker 

za 14  Vrouwendag 

zo 15  Eetcafé Duikeruit 

wo 25  Boeiende muziek in de Bronkerk  – Jan Hamberg 

    

april   

zo 5  Palmpasen Kerk op Schoot, Kindernevendienst, Feestje i.d.Kerk 

zo 5  Ouderenmiddag - paasviering 

zo 28  Eetcafé Duikeruit 

    

mei   

zo 3  Eetcafé Duikeruit 

za 16  50ste WaterlooPleinmarkt 

    

juni   

zo 28  Eetcafé Duikeruit 
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