Bronkerkbrief
Zondag 28 juli 2019
Orde van de dienst
OM TE BEGINNEN

Tweede Schriftlezing: Lucas 11 : 1 - 13

Orgelspel

Zingen: O, Vader in het hemelrijk, couplet 1 t/m 4

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Uitleg en verkondiging

Aanvangslied: Lied 283

Zingen: O, Vader in het hemelrijk, couplet 5 t/m 8

- moment van stilte –

RONDOM ONS ANTWOORD
De kinderen worden naar voren geroepen en gaan
daarna zitten

Bemoediging
Gezongen drempelgebed: Lied 295 (voorzang door
cantor of voorganger)

We zingen mee met Elly en Rikkert:

Glorialied: Lied 302

Gebeden – stil gebed – Afsluitend gebed

(we gaan zitten)

Inzameling van de gaven

RONDOM HET WOORD

Slotlied: GVL 610, melodie Ps. 118
Heeft Hij ons bidden opgevangen

https://www.youtube.com/watch?v=EGbiRPrMZLQ

Groet
WEGZENDING EN ZEGEN
Gebed bij de opening van de bijbel
Zingen: O, Vader in het hemelrijk, couplet 9
Moment met de kinderen
We zingen mee met Elly en Rikkert:

https://www.youtube.com/watch?v=42vf7cLxbsA
Daarna gaan de kinderen met de mand naar
achteren
Eerste Schriftlezing: Genesis 18 : 20 - 33 (door de
lector)

Ja, amen, ja, zo zij het, Heer,
versterk in ons ’t geloof steeds weer,
zodat geen twijfel in ons leeft,
dat onze ziel gebeden heeft
getrouw uw Woord, getrouw uw Naam.
Daar sluit ons Amen nu bij aan.

Zingen: Psalm 85

Tekst en melodie: Martin Luther 1539
Melodie: 370 (Liedboek 2013)
Vertaling: Hans Mudde 2011

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: diaken Theo van Driel
Ouderling van dienst: Pietie van der Meulen
Lector: Heimen Top
Organist: Jan Hamberg
Koster: Gradjus Buitenhuis
Beeld:
Joke Endedijk
Geluid: Teun van Amersfoort

Bestemming collecten:
1: Eigen diaconie
2: Kerk
Uitgang: De Herberg / Citypastoraat

Overige mededelingen
Welkom in mijn tuin
Vandaag zijn we na de dienst van harte welkom om koffie/ thee te drinken bij Gert en Tina Dijk,
Marten Orgeslaan 2.
Wilt u, als u met de auto gaat, om u heen kijken of er iemand is die wel graag mee wil doen maar geen
vervoer heeft?
**********
Uitstapje Cantorij Bronkerk Ugchelen naar Winterswijk waar we zingen in de Grote of Sint Jacobskerk
en waar Jan Hamberg het orgel zal bespelen uit 1831.
7 september 2019
In het kader van de kerk is open zal de cantorij op zaterdagmiddag liederen ten gehore brengen in een kerk
met een zeer goede akoestiek. De Cantorij gaat met een touringcar naar Winterswijk en in de bus zijn nog
plaatsen over.
Gemeenteleden die dit gebeuren willen meemaken kunnen zich hiervoor opgeven. De prijs is € 25,00 per
persoon. Dit is inclusief busreis, koffie en lunch in Winterswijk. Aangezien we niet weten hoe groot de
belangstelling van de gemeente is, krijgt u na 26 augustus bericht of er plaats voor u in de bus is en hoe de
betaling geregeld is. U kunt zich opgeven bij Jan Buis, Wijer 2 in Ugchelen. Tel 5330087 of email
janbuissr@hetnet.nl Opgave kan t/m 26 augustus. Alleen de bus kan ook dan is de prijs € 12,50. Maak dit
wel kenbaar in uw opgave.
Hieronder staat het programma voor die dag. Als niet zanger bent u vrij in de beweging wanneer de Cantorij
repeteert. Vanaf 14.00 uur begint het programma.
09.00 uur vertrek per bus vanaf de Bronkerk]
10.30 uur aankomst in Winterswijk bij Kerkelijk centrum “De Zonnebrink” adres Zonnebrink 67, 7101 NB
Winterswijk. Het kerkelijk centrum De Zonnebrink is op loopafstand van het centrum van Winterswijk.
Ontvangst met koffie.
Tot 12.00 uur vrij om Winterswijk te verkennen, Rondom de grote kerk is markt en Winterswijk heeft een
lange winkelstraat.
12.15 – 13.15 uur Lunch in het kerkelijk centrum Zonnebrink.
13.30 uur dienen de koorleden aanwezig te zijn in de Grote of Jacobskerk op de Markt waar we plaatsnemen
op het koor, om in te zingen en te wennen aan de akoestiek van de kerk.
Vervolgens een programma,
14.00 uur – 14.30 uur Zingen en orgelspel
14.45 uur - 15.15 uur Zingen en orgelspel
15.30 uur – 16.00 uur Zingen en orgelspel
16.30 uur Vertrek uit Winterswijk per bus naar Ugchelen.
18.00 uur Aankomst in Ugchelen.
Opgave z.s.m in verband met het aantal plaatsen in de bus.
Voor vragen op opmerkingen: janbuissr@hetnet.nl of tel 5330087 of mobiel 06-29513561

**********
Concerten door Ingeborg van Dokkum
Op dinsdag 30 juli om 11.30 uur bespeelt Ingeborg het grote orgel in het Orgelmuseum van Elburg
**********

