Bronkerkbrief
Zondag 4 augustus 2019
Orde van de dienst
VOORBEREIDING

Zingen: Lied 720: 1, 2, 3 en 4 Alleen te leven om te
zwoegen

Orgelspel
Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
Openingslied: Zangen van Zoeken en Zien 93: 1, 2
Dit is een huis waar de deur openstaat.

Tweede Schriftlezing: Philippenzen 3: 1a (Voor het
overige, broeders en zusters, laat de Heer uw
vreugde blijven), 3b (Wij laten ons voorstaan…..enz)
- 14
Zingen: Lied 908: 1, 4 en 7 Ik heb u lief

Bemoediging
OVERWEGING
Drempelgebed
Muziek
Kyriegebed, beginnend met en telkens onderbroken
door het zingen van Kyrië (Taizé)

Zingen: Lied 837: 1, 3 en 4 Iedereen zoekt u

Glorialied: Gloria uit Taizé, in canon

RONDOM HET DELEN

RONDOM HET HOREN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en
gezamenlijk gebeden Onze Vader

Gebed
Moment met de kinderen

De kinderen worden naar voren geroepen en gaan
daarna zitten

Kinderlied: Geroepen om te zingen 94: 1,2 en 4
Handen heb je om te geven (Graag “uw” veranderen
in “je”.)

Inzameling van de gaven

Daarna gaan de kinderen met de mand naar
achteren

Slotlied: 418: 1, 2, 3 en 4 God, schenk ons de kracht

OP WEG

WEGZENDING EN ZEGEN
Eerste Schriftlezing: Prediker 1: 2, Prediker 2: 1- 11
(door de lector)

Amen (gezongen).

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Eline van Iperen
Ouderling van dienst: Toos Kwappenberg
Lector: Janny Hendrikse
Organist: Jan Hamberg
Koster: Marinus Ditzel
Beeld:
Joep Zeldenrijk
Geluid: Heimen Top

Bestemming collecten:
1: Eigen diaconie
2: Kerk
Uitgang: De Herberg / Citypastoraat
Na de dienst koffiedrinken

Overige mededelingen
Vrijdaginloop
Op vrijdag 9 augustus is het weer de tweede vrijdag van de maand. Dus is er weer vrijdaginloop in De Duiker,
bestemd voor alle Ugchelenaren. Een ieder, jong en oud, die gezellig in gesprek wil gaan met bekende en
onbekende inwoners van Ugchelen, is welkom vanaf 16.30 en tot ongeveer 18.30 uur. Het eerste kopje koffie
of thee wordt u gratis aangeboden. Daarna zijn de consumpties voor eigen rekening. Voor 2 euro kunt u later
genieten van een lekkere kop soep.
Kom ook eens een kijkje nemen. Voor verdere inlichtingen: Toos Kwappenberg, tel. 5331327.

******************************
Lekker lezen in de vakantie?
In de hal van De Duiker (voorbij de trap) staat de boekenkast van de Waterloopleinmarkt,
gevuld met spannende thrillers en mooie romans. Allemaal voor 1 euro per stuk.
Het is zelfbediening, er staat een geldkistje bij en de opbrengst is voor onze goede doelen.
U kunt altijd (overdag, 's avonds) bij de boekenkast terecht als de deur van De Duiker open is.

******************************
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.
Op 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 in de beweging om Winterswijk te verkennen, Rondom de grote kerk is er markt en
Winterswijk heeft een lange winkelstraat.
12.15 – 13.15 uur Lunch in het kerkelijk centrum Zonnebrink.
13.30 uur aanwezig zijn in de grote of Jacobskerk op de Markt in Winterswijk, alwaar 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 dit in verband met het aantal plaatsen in de bus. Dit voor 26 augustus a.s.
Voor vragen op opmerkingen: janbuissr@hetnet.nl of tel 5330087 of mobiel 06-29513561

