Bronkerkbrief
Zondag 11 augustus 2019
Orde van de dienst
OM TE BEGINNEN

Tweede Schriftlezing: Lucas 12 : 22 - 34

Orgelspel

Zingen: Lied 981 ‘Zolang er mensen zijn op aarde’

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Uitleg en verkondiging

Aanvangslied: Lied 218 ‘Dank U voor deze nieuwe
morgen’

Zingen: Lied 241 ‘Gij die mijn liefste kleinood zijt’
RONDOM ONS ANTWOORD

- moment van stilte –
Bemoediging en groet
Daarna gaan we zitten

Gebeden – stil gebed – Onze Vader
De kinderen van de kindernevendienst kunnen weer
bij hun (groot)ouders/verzorgers gaan zitten

Kyriegebed met gezongen Kyrië, Lied 301c (3x)
Glorialied: Psalm 92 : 1, 2, 7, 8 ‘Waarlijk, dit is
rechtvaardig’
RONDOM HET WOORD

De allerkleinsten kunnen worden opgehaald uit de
oppas
Inzameling van de gaven

Gebed bij de opening van de bijbel

Slotlied: Lied 908 : 1, 3, 7 ‘Ik heb U lief, o mijn
beminde’

Moment met de kinderen
Samen met de kinderen zingen we Evangelische
Liedbundel lied 58 ’Zoek eerst het koninkrijk van God’

WEGZENDING EN ZEGEN
Amen (gezongen)

Daarna gaan de kinderen achterin de kerk zitten.
Eerste Schriftlezing: Lucas 12 : 13 - 21 (door de
lector)
Zingen: Lied 718 ‘God die leven hebt gegeven’

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Regina Davelaar
Ouderling van dienst: Mientje Schep
Lector: Janny Hendrikse
Organist: Gert de Bruin
Koster: Marinus Ditzel
Beeld:
Jasper Bosch
Geluid: Erik Linden

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

Overige mededelingen
WELKOM IN MIJN TUIN
Ook vandaag, zondag 11 augustus, is er weer Welkom in mijn Tuin!
Deze keer zijn we na de dienst van harte welkom om koffie/ thee te drinken bij
JANNY HENDRIKSE EN HEIMEN TOP, LOSEWEG 250
Deze keer is het wat verder weg van de kerk, Heimen en Janny zullen zelf meehelpen met het vervoer naar
hun huis.
Wilt u om u heen kijken of er mensen zijn die geen vervoer hebben maar wel graag mee willen doen?
Alvast bedankt! De Pastorale Raad

**********
Startzondag - 29 september 2019
Op 29 september starten we op feestelijke wijze het nieuwe seizoen. Het precieze programma volgt nog,
maar we kunnen al wel vast verklappen dat we in de dienst veel popsongs gaan zingen! Paul Gelderloos zal
de liederen instuderen met een gelegenheidskoor. Heb je zin om mee te zingen? Geef je op via
p.j.gelderloos@chello.nl of 5423495. Dan hoor je via hem wanneer er geoefend gaat worden.
**********
Adventsproject
Ja, ik weet het, het duurt nog héél lang… maar toch moet er al nagedacht worden over de weken van advent
en kerst. Hoe geven we deze adventstijd vorm in de kerkdiensten (en misschien ook wel daarbuiten).
Lijkt het je leuk om mee te denken? Laat het me weten! predikantRD@bronkerk.nl, 06-12837524.
Ds. Regina Davelaar
**********
WELKOM IN MIJN TUIN 2
Deze zomer hebben we de gelegenheid om op zondag na de dienst bij iemand uit onze gemeente koffie of
thee te drinken.
Hierbij zijn er al verschillende leuke, gezellige ontmoetingen geweest! U/ jij wordt van harte uitgenodigd om
ook mee te doen.
En als u/ jij een keer gastgezin wilt zijn dan kan dat ook! Voor zondag 18 augustus heeft zich nog
niemand hiervoor aangemeld. U/ jij kunt uw/ jouw naam en adres invullen op het schema in de hal van de
kerk als u op 18-08 gastadres wilt zijn!
Wel graag uiterlijk komende zondag, 11-08, invullen, zodat we dit tijdig bekend kunnen maken.
Alvast hartelijk bedankt!
De Pastorale Raad
**********
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 op 7 september a.s. waar de cantorij zal zingen
in de Grote of Sint Jacobskerk en waar Jan Hamberg het orgel zal bespelen.
In het kader van de kerk is open zal de cantorij op zaterdagmiddag liederen ten gehore brengen in deze kerk.
De Cantorij reist 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,
koffie en lunch. 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
busreis kan ook dan is de prijs € 12,50. Vertrek om 9.00 uur vanaf de Bronkerk – Vertrek uit Winterswijk om
16.30 uur. Aankomst Ugchelen rond 18.00 uur.

