Bronkerkbrief
Zondag 23 februari 2020
Orde van de dienst
OM TE BEGINNEN

Schriftlezing: Exodus 2 : 11 - 25 (door de lector)

Orgelspel

Zingen: Lied 168 When Israel was in Egypts land

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Uitleg en verkondiging

Aanvangslied Lied 212 : 1, 3, 4 Laten wij zingend
deze dag beginnen

Zingen: Lied 992 Wat vraagt de Heer nog meer van
ons

- moment van stilte –

RONDOM ONS ANTWOORD

Bemoediging en groet

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Kyriegebed met gezongen kyrie: Lied 301g (4x)

De kinderen van de kindernevendienst kunnen weer
bij hun (groot)ouders/verzorgers zitten

Glorialied: Lied 146c : 1, 5, 6 Alles wat adem heeft
RONDOM HET WOORD
Gebed bij de opening van de bijbel
Moment met de kinderen
Samen met de kinderen zingen we Lied 419 Wonen
overal
Daarna gaan de kinderen met het licht van de
Paaskaars naar de kindernevendienst.

De allerkleinsten kunnen worden opgehaald uit de
oppas
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 418 God, schenk ons de kracht
WEGZENDING EN ZEGEN
Amen (gezongen)

Schriftlezing: Psalm 146 (vertaling Huub
Oosterhuis)
Zingen: Lied 331 Roep onze namen

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Regina Davelaar
Ouderling van dienst: Patricia van der Zwan
Lector: Henk de Boer
Organist: Ingeborg van Dokkum
Koster: Henk van Dronkelaar
Beeld:
Frank Zwijze
Geluid: Erik Linden

Bestemming collecten:
1: Binnenlandfs diakonaat
2: Kerk
Uitgang: Stichting Present

Na de dienst ontvangt u ook dit jaar weer het
' 40 dagenboekje '.

Overige mededelingen
Geboren
Op dinsdag 11 februari is Siem geboren, zoon van Ruud en Suzanne van der Zwan.
We wensen de ouders van harte geluk met hun eerste kind.
Adres: Helmbloem 22, 7322 TA Apeldoorn
En natuurlijk ook onze hartelijke gelukwensen voor de trotse grootouders Bert en Patricia.
Op het geboortekaartje staat:
Zo geliefd …..Siem van der Zwan
Twee harten, 1 liefde. Uit liefde, 1 hart
***********
Kerkcafé : zondag 1 maart
Zondagavond 1 maart is het alweer de laatste Kerkcafé-avond van dit seizoen.
Het wordt bijna traditie om het seizoen af te sluiten met een maaltijd, voorbereid samen met Get-Inspired.
De avond zal in het teken staan van de Islam en we beginnen deze keer om 17.00 uur.
We gaan Turks eten, Turkse muziek beluisteren, en Sibel Demir, onze gast, zal ons iets vertellen over de
gebruiken rond het Suikerfeest.
Omdat we met elkaar gaan eten is het belangrijk te weten op hoeveel mensen we moeten rekenen.
Aanmelden vóór 26 februari kan op flap-over in de hal van de Duiker of per mail: tinadijk56@gmail.com.
Om de kosten te dekken voor deze avond zal er een pot staan voor een vrijwillige bijdrage.
We hopen dat we weer met veel mensen aan tafel gaan
**********
Welkom op het Feestje in de Kerk
Op zondagmiddag 8 maart om 4 uur zijn jongens en meisjes van ongeveer 3 tot 12 jaar met hun
(groot)ouders van harte welkom in de Bronkerk. Daar vieren we weer een Feestje in de Kerk: een gezellige
zondagnamiddag waarin we eerst allerlei activiteiten in de vorm van knutselen, spelletjes enz. doen.
Daarna volgt een viering, deze keer rond het Bijbelverhaal van een koninkje van 8 jaar!
Tot slot eten we samen. Om half 7 is het weer afgelopen.
We hebben al een vaste kern van bezoekers, maar nodigen ook nieuwe feestgangers uit. Probeer het gerust
een keer en neem een vriendje of vriendinnetje mee. Het kost niets en je hoeft niet bij de Bronkerk te horen,
maar opgeven is wel gewenst, dan weten we op hoeveel eters we kunnen rekenen.
Graag opgeven via feestjeindekerk@bronkerk.nl.
Om alvast te noteren: de laatste keer voor de zomer is op 14 juni.
**********
Gevraagd: Pannenkoekenbakkers
Op zondag 8 maart wordt er weer een Feestje in de Kerk gehouden, een gezellige middag voor ouders en
hun (groot)ouders rond een Bijbelverhaal. Onderdeel daarvan is samen eten. Daarvoor vragen we mensen
die thuis pannenkoeken willen bakken, zodat we daarvan om 6 uur kunnen genieten. Als u om kwart voor 6
een stapel(tje) kunt afleveren bij De Duiker, wilt u dit dan doorgeven aan Pietie van der Meulen, tel. 5419964
of pietievdm@planet.nl. Alvast bedankt! De voorbereidingsgroep, Ruud, Ellen, Mientje en Pietie
**********
Vrouwendag 2020 voor alle vrouwen uit Ugchelen
Welkom op onze vrouwendag op zaterdag 14 maart! Als je het leuk vindt om deel te nemen aan een gezellige
vrouwendag, wees welkom van 10.00 uur tot 16.00 uur in De Duiker. Vrouwendag staat voor plezier maken,
elkaar ontmoeten, samen eten en creatief bezig zijn.
Opgeven kan voor 9 maart via de flap-over in de hal van De Duiker of via marijkevdroest@gmail.com,
telefoon 06 44420660 of Riet van de Brand rietvdbrand@hotmail.nl, telefoon (06) 14 05 12 47
De kosten voor deze geheel verzorgde dag bedragen € 20.-

In deze dienst kunnen foto’s worden gemaakt t.b.v. communicatiemiddelen van de Bronkerk zoals de website, en sociale media voor
de zichtbaarheid van onze activiteiten. Mocht u daar bezwaren tegen hebben meldt u dit dan bij de koster.

