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Beste lezer, 
 
Onder de noemer “Verdieping & Ontmoeting” is er ook voor het jaar 
2022-2023 een programmaboekje samengesteld met daarin een 
overzicht van de activiteiten voor jong en oud. Sommige activiteiten 
komen in het jaar regelmatig terug, andere zijn nieuw of eenmalig. 
Er is een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod en we hopen u dan ook te 
ontmoeten bij een of meerdere activiteiten.  
 
In de inhoudsopgave op de volgende bladzijde vindt u de activiteiten. 
Plaats van handeling is - tenzij anders aangegeven - de Bronkerk, 
Hoenderloseweg 10 in Ugchelen. 
Bij een avondprogramma staat een kwartier voor aanvang koffie of 
thee klaar. Deelname aan de activiteiten is vrijblijvend en kosteloos, 
tenzij anders vermeld.  
 
Nog niet alle activiteiten staan vermeld in deze brochure. Op dit 
moment is de vacature voor een parttime predikant nog niet ingevuld. 
Er kunnen nog activiteiten bij komen.  
Wij adviseren u dan ook de verschillende communicatiekanalen zoals 
de Bron, de Digitale Nieuwsbrief en de website www.Bronkerk.nl in de 
gaten te houden voor de meest actuele informatie. U kunt zich 
aanmelden voor de Digitale Nieuwsbrief via 
aan_afmeldendigitalenieuwsbrief@bronkerk.nl. 
 
Graag tot ziens, namens de verschillende organiserende 
commissies/werkgroepen van de Bronkerk. 
  

http://www.bronkerk.nl/
mailto:aan_afmeldendigitalenieuwsbrief@bronkerk.nl
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Bibliodrama 

Bibliodrama is een speelse manier om Bijbelverhalen tot leven te brengen. 
Dat doen we door in de huid van personages uit een bijbelverhaal te kruipen 
en vanuit die rol te kijken, te voelen, in beweging te komen, gebaren te maken 
of woorden te spreken.  
We spelen zonder publiek, het is dus geen voorstelling! We doen het voor 
onszelf, om er plezier aan te beleven. Maar ervaring leert dat het elke keer 
weer verrassend en verdiepend is wat er dan kan gebeuren: het kan je nieuwe 
inzichten opleveren ten aan zien van het verhaal, je eigen beweeg-redenen, 
de actualiteit en (je kijk op) God. 
In het gesprek na afloop delen we met elkaar wat het met ons heeft gedaan. 
Doe mee, stap in het verhaal en ervaar aan den lijve wat dat kan opleveren! 
Data: woensdagavond 28 september, 26 oktober, 23 november en 21 
december 2022 
Tijd: 19.30 – 21.30/22.00 uur. 
Begeleiding: ds. Eline van Iperen  
Opgave vóór 1 september bij predikantEI@bronkerk.nl 
Minimaal 6, maximaal 12 deelnemers 

 

Oude vragen, nieuwe antwoorden 
Een jaar geleden lieten een aantal jonge mensen hun kind(eren) dopen. 
Afgelopen jaar vormden zij samen met andere relatief jonge mensen een    
gespreksgroep. En ze zijn nog niet uitgepraat! 

     Het blijft boeiend om met elkaar te spreken over    
     hoe het oude, ons overgeleverde geloof, van  
     betekenis kan zijn voor ons leven hier en nu. 
     Wie sluit zich bij ons aan? 
 
     Data: woensdagavond 11 januari, 8 februari, 8     
      maart, 29 maart 2023 
      Tijd: 19.30 – 21.30 uur. 
      Begeleiding: ds. Eline van Iperen 
      Opgave vóór 1 januari 2023 bij    
      predikantEI@bronkerk.nl 
      Nodig: het boekje “Doornse Catechismus – oude 

vragen, nieuwe antwoorden”. ISBN 9879043517461 

mailto:predikantEI@bronkerk.nl
mailto:predikantEI@bronkerk.nl
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Levend kerstverhaal  
Dit jaar organiseren we weer een levend kerstverhaal! Zet de datum van 
zaterdag 17 december meteen in je agenda en mis het niet. Het is een 
evenement van en voor ons Ugchelse dorp, maar natuurlijk zijn ook mensen 
van buiten Ugchelen van harte welkom! Het zal weer een wandeling worden 
door het dorp, maar hoe komt het kerstverhaal dit jaar tot leven? En waar? 
En wie zal je dit jaar tegenkomen onderweg? Dat houden we nog even 
geheim…     Wil je meehelpen?  
Geef je dan op via: ds Eline van Iperen, 055-8438214, 
predikantEI@bronkerk.nl. 
Datum: zaterdag 17 december 2022 
 
Palmpasenviering  
Palmpasen, het feest van de intocht in Jeruzalem. 
Alle kinderen zijn welkom om voor de dienst op 
Palmzondag palmpaasstokken te versieren. Wie 
wil kan daarna deelnemen aan de feestelijke 
intocht met versierde stokken in de kerk.  Met 
deze versierde stokken denken we aan de intocht 
van Jezus in Jeruzalem voorafgaand aan zijn lijden en sterven.  
Datum: zondag 2 april 2023, 10.00 uur Palmzondag  
 
Diaconaat NU 
Wekelijks wordt er gecollecteerd voor en door de diakenen.  
Wat gebeurt er met dat geld? Wat betekent diaconie in onze tijd? Is dat nog 
steeds voedsel uitdelen aan de armen, zoals in de eerste christengemeenten?  
We vertellen graag wat diaconie nu betekent, maar gaan ook met u in 
gesprek over wat wenselijk is. En waarover zou u met ons willen spreken? 
Datum: dinsdag 8 november 2022.  
Opgeven bij Anne van de Vis via secretariscvd@bronkerk.nl 
 
Vrijwilligersavond 2022 
Deze avond op 7 oktober is voor alle vrijwilligers die met veel energie en op 
velerlei terrein zich inzetten voor de Bronkerk. Gewoon een gezellige avond 
met een leuk programma, een hapje en een drankje. Meer info volgt via de 
digitale nieuwsbrief en website.   Datum : 7 oktober 
 

mailto:predikantEI@bronkerk.nl
mailto:secretariscvd@bronkerk.nl
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Kleine huiskamerkringen 
Het doel van de huiskamerkringen is elkaar 
te ontmoeten en op te bouwen rond 
zingevings-vraagstukken. Inmiddels zijn er 
zes groepen die regelmatig bij elkaar 
komen. 
Er is materiaal (boeken, dvd’s met 
gespreksvragen, gesprekskaarten) dat geschikt is om hierbij te gebruiken. 
Sommige groepen hebben ook zelf materiaal gevonden en dit kan ook 
gebruikt worden door anderen. 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 deze groepen een open karakter hebben zijn 
ook andere Ugchelenaren welkom. Misschien kent u iemand die ook interesse 
heeft.  
Data: bestaande groepen hebben hun eigen data vastgesteld. 
Locatie: de groep komt bij iemand thuis of spreekt af in de kerk.  
Om ruimte te reserveren contact opnemen met stichting de Duiker. 
Info en opgave: Mientje Schep, Brouwersmolenweg 361b, tel. 533.00.08, 
mientjeschep@hotmail.com 
 
Koffiedrinken na de dienst 
Na de kerkdienst is er op de volgende zondagen gelegenheid elkaar te 
ontmoeten bij een kopje koffie of thee. In de regel is dat de 1e en 2e zondag 
van de maand en als er een bijzondere dienst is. 
In 2022 en 2023  
4 , 11 en 25 september  ----  2 en 9 oktober 
6 en 13 november; 20 november voor genodigden (gedachtenisdienst) 
4 en 11 december; 24 december na de kerstnachtdienst 
1, 8 en 22 januari    -----     5 en 12 februari 
5 en 12 maart          -----     2 en 9 april 
7 , 14 en 28 mei       -----    4 en 11 juni 
 
Op de koffie bij de dominee 
Voor de oudere gemeenteleden van elke sectie is er 5 keer per jaar een 
morgen waarop men elkaar kan ontmoeten onder het genot van een kopje 

mailto:mientjeschep@hotmail.com
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koffie of thee. Deze bijeenkomsten beginnen om 10 uur en de predikant van 
die secties is dan ook aanwezig. Steeds zijn er 2 secties die gezamenlijk koffie 
drinken. 
De data voor de secties 1 en 2 zijn: 
8 september 17 november 18 januari 16 maart 17 mei 
De data voor de secties 3 en 4 zijn: 
11 oktober 8 december 14 februari 13 april  20 juni  
 
Kerkcafé 2022-2023 
Kerkcafé, een open huis voor iedereen met 
gesprekken op het snijvlak van geloof, kerk en 
samenleving, maar ook gezelligheid. We zullen in 
oktober weer van start gaan. De thema’s voor de 
avonden kunt u lezen in de digitale nieuwsbrief, 
op de website en in de Bron. We komen bijeen in 
de Duiker en de avonden beginnen om 20.00 uur. 
Data: 2 oktober en 13 november 2022, 15 januari 
en 19 maart 2023  
Contactpersoon: Tina Dijk, tel. 5421630 
 
Cantorij 
De Cantorij repeteert elke donderdagavond van 19.30 tot 21.15 uur in de 
kerkzaal onder leiding van Jan Hamberg, onze cantor/ organist. Wij werken 
mee aan verschillende diensten in de Bronkerk. Van harte welkom! 
 
Muziekavond 
Een avond  vol muziek met medewerking van de cantorij en solisten onder 
leiding van de cantor/organist Jan Hamberg. Dit alles afgewisseld met 
samenzang door de gemeente.  
Datum: voorjaar 2023.  
 
Kinderkring 
Iedere zondag tijdens de dienst is er een 
kinderkring.   Oppas voor de kleintjes en 
nevendienst voor kinderen van de basisschool 
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Kerk op schoot 
Voor de allerkleinsten in onze gemeente zijn er de ‘Kerk op schoot’-vieringen. 
Deze vieringen zijn voor kinderen van 0 t/m groep 2 van de basisschool, 
samen met hun (groot)ouders, broertjes en zusjes. Elke viering begint met 
een ontmoeting tussen dominee Beer en de kinderen. We vertellen het 
verhaal, afgewisseld met veel muziek. De kinderen doen zo mogelijk zelf mee 
in het verhaal. De diensten worden gehouden na afloop van de ‘gewone’ 
kerkdienst. De ‘Kerk op schoot’-viering, duurt ongeveer 
een half uur. Iedereen is van harte welkom met 
(klein)kinderen en neem gerust vrienden of buren met 
hun kinderen mee! 
Data: Zondag 11 september en 6 november 2022 en 12 
februari en 4 juni 2023.  
De Kerst- en de Palmpasenviering is een gezamenlijke 
viering met de Kinderkring en Feestje in de Kerk. 
Contactpersonen: 
Tiety Feijen en Ady te Hennepe, 
kerkopschoot@bronkerk.nl 
 
Feestje in de kerk 

 
Gebaseerd op het succesvolle concept Kliederkerk heeft de Bronkerk al een 
paar jaar “Feestje in de kerk”. Vier keer per jaar is er zo’n feestje op 
zondagmiddag, speciaal voor kinderen van ongeveer 3 t/m 11 jaar en hun 
(groot)ouders. Er staat een Bijbelverhaal centraal en er zijn diverse proefjes, 
spelletjes en knutselwerken om dit verhaal ook echt zelf te beleven.  
Een feestje begint om 4 uur. We starten met leuke bezigheden, gaan dan naar 
de kerk om te luisteren naar een Bijbelverhaal  en zingen daar passende 
liederen bij. We sluiten de viering af met een zegenmoment. Daarna gaan we 
samen eten; een moment van ontmoeting. Ben jij een (groot)ouder, neem 
gezellig je (klein)kinderen mee en stap in deze ontdekkingswereld.  
Iedereen is welkom, gelovige en niet gelovige mensen en alles wat er tussen 
in zit. Het feestje is inclusief een (gratis) maaltijd. 
Data: Zondag 16 oktober 2022,  22 januari, 19 maart en 25 juni 2023. 
Aanmelden kan via feestjeindekerk@bronkerk.nl 

mailto:kerkopschoot@bronkerk.nl
mailto:feestjeindekerk@bronkerk.nl
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Basiscatechese 
Kinderen maken kennis met de basis van het christelijk geloof en horen wat er 
in de kerk (dienst) allemaal gebeurt. Deze catechese is geschikt voor kinderen 
van groep 7 en 8 van de basisschool. 
Op een speelse manier krijgen de kinderen 
informatie over het reilen en zeilen van de 
Bronkerk. Natuurlijk komt ook de Bijbel aan 
bod. We sluiten de cursus af met het 
keerpuntfeest voor kinderen uit groep 8. 
De kinderen krijgen een persoonlijke 
uitnodiging. Maar je bent natuurlijk ook van 
harte welkom als je geen uitnodiging hebt 
gekregen en neem gerust je vriend(in) mee!  
Data: in overleg  
Opgeven bij Patricia van der Zwan: voorzitterwgjeugd@bronkerk.nl. 
 
Jeugdkring 
Voor de jeugd vanaf 11 jaar zijn er in 2022-2023 weer een aantal 

bijeenkomsten. Op zondagochtenden gaat de jeugd met elkaar in gesprek 

over actuele thema’s uit de samenleving om te ontdekken welke raakvlakken 

deze hebben met het geloof. Jullie mogen ook zelf een onderwerp inbrengen 

waar je mee bezig bent of over nadenkt. De jeugdkring is gelijktijdig met de 

reguliere kerkdienst. Alle jeugd is van harte uitgenodigd, wellicht ben je ouder 

en wil je graag meepraten, jij bent van harte welkom.  

Data: deze worden gepubliceerd in de digitale nieuwsbrief, de Bron en op de 

website 

Get Inspired is de jongvolwassenenclub 
(18-35 jaar) van de Bronkerk die 
maandelijks, meestal 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 om 17.00 uur met een gezamenlijke maaltijd. Elk jaar worden er 
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ook meerdere gezellige uitjes gepland. 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). 
Data in 2022:  9 oktober, 13 november en 11 december  
 
DVDuiker 
Onder de noemer DVDuiker vertonen we in het winterseizoen vier maal een 
film met artistieke kwaliteit en levensbeschouwelijke diepgang. Vooraf is er 
een korte inleiding op de film. Na afloop is er gelegenheid om na te praten. 
Welke films er gedraaid worden kunt u lezen in de digitale nieuwsbrief, in de 
Bron en op de website.  
De opbrengst komt ten goede aan 
een door de diaconie vastgesteld 
doel.  
Data:  vrijdag 14 oktober en 11 
november 2022; 17 februari en 24 
maart 2023. 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 

 
Eetcafé  Duikeruit  
Duikeruit is een eetproject voor senioren (woonachtig in Ugchelen) dat eens 
per 2 maanden in de Duiker gehouden wordt. 
Voor € 7,-- serveren we een driegangenmenu, passend bij het seizoen. Vooraf 
is er gelegenheid om onder het genot van een drankje (voor eigen rekening ) 
gezellig bij te praten. Om deel te nemen aan de maaltijden is het noodzakelijk 
dat men zich telefonisch aanmeldt. Een werkgroep is verantwoordelijk voor 
de organisatie en de uitvoering op zondag.  
Data in 2022: 28 augustus en 16 oktober. De data voor 2023 worden vermeld 
in de digitale nieuwsbrief, de Bron en op de website.  
Aanmelding: uiterlijk 5 dagen van te voren bij 
Ans v. Amersfoort:  tel. 06 – 555 88 273 
 
 
 

mailto:liannevdbrand@hotmail.com
mailto:c.vanas@vanasapeldoorn.nl)
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Gemeentevergadering 
Naast incidentele gemeentevergaderingen over onderwerpen die vanwege de 
actualiteit eerder besproken moeten worden, is er traditiegetrouw elk jaar 
een voorjaars- en najaarsgemeentevergadering. Op deze avonden krijgen de 
leden van de Bronkerkgemeente info over de financiële stand van zaken van 
de Bronkerk zoals de jaarrekeningen en begrotingen van het College van 
Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Daarnaast is er een 
informatief en/of bezinningsgedeelte. Dit jaar zal het nieuwe beleidsplan 
2022-2026 van de Bronkerk een centrale plaats innemen. Aanvang 19.45 uur  
Data: najaarsgemeentevergadering is op woensdag 23 november 2022, de 
voorjaarsgemeenteavond is op maandag 24 april 2023.  
 
Honingmarkt 
Op zaterdag 17 september 2022 is de jaarlijkse Honingmarkt bij het dorpshuis 
‘Ugchels Belang’ aan de Bogaardslaan. Ook de Bronkerk staat daar met een 
kraam en wil graag met de bezoekers in gesprek gaan. Het jaarthema van de 
PKN is dit jaar ‘Aan tafel’.  Die uitnodiging kan niemand afslaan. 
 
WaterlooPleinmarkt Ugchelen (WPU)  
Gelukkig kon de 50e Waterloopleinmarkt op 
zaterdag 21 mei 2022 doorgaan. Jong en oud, 
inwoner van Ugchelen of van buiten, men kon 
elkaar weer ontmoeten. 
In 2022 en 2023 zijn er de volgende markten: 
 
*Najaarsmarkt 2022 zaterdag 5 november 
*Voorjaarsmarkt 2023 zaterdag 11 maart 2023 
*51e Waterloopleinmarkt 2023 zaterdag 10 juni (ophaaldag 3 juni) 
*Najaarsmarkt 2023 zaterdag 4 november  
 
 
Op zaterdag 3 juni 2023 worden de goederen door heel Ugchelen opgehaald.  
Actuele informatie over de markten komt in de Bron, op de website van de 
Bronkerk en in de digitale nieuwsbrief.  
Marktinformatie en PR: Hettie Wouda-van den Berg, tel. 522.12.01 
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Hoenderloseweg 10 www.bronkerk.nl  

7339 GH Ugchelen  info@bronkerk.nl 

Tel. 055 – 533 4859 

 

http://www.bronkerk.nl/
mailto:info@bronkerk.nl

