Bronkerkbrief
Zondag 18 augustus 2019
Orde van de dienst
VOORBEREIDING

Zingen: Lied 335: Hoor het woord

Orgelspel

Tweede Schriftlezing: Lucas 12: 49 – 56

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Acclamatie: Dat uw woorden in ons branden

Openingslied: Dit huis, een herberg onderweg
(melodie NLB Psalm 84)
(zo mogelijk staande)

Overweging
Muziek

– Moment van stilte –
Zingen: Lied 1012: Geef aan de wereld vrede, Heer
Bemoediging en drempelgebed
RONDOM HET DELEN
Zingen: Dit huis, met liefde opgebouwd
(melodie NLB Psalm 84)
(we gaan zitten)

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, gezongen
Onze Vader (Lied 1006)

Kyriëgebed, met gezongen Kyrië: Lied 301h

De kinderen worden naar voren geroepen en gaan
weer bij hun (groot)ouders/verzorgers zitten.

Glorialied: Voor kleine mensen is hij gekomen
RONDOM HET HOREN

De allerkleinsten kunnen worden opgehaald uit de
oppas.

Gebed

Inzameling van de gaven

Moment met de kinderen

OP WEG

Kinderlied: Wit, zwart, rood en geel
https://www.youtube.com/watch?v=vWADd-BvMQc

Slotlied: Lied1001: De wijze woorden en het groot
vertoon

Daarna gaan de kinderen achterin de kerk zitten.

Wegzending en Zegen

Eerste Schriftlezing: Psalm 82 (door de lector)

Amen (gezongen)

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Eline van Iperen
Ouderling van dienst: Chris de Winter
Lector: Barbara van den Broek
Organist: Paul Gelderloos
Koster: Henk van Dronkelaar
Beeld:
Joke Endedijk
Geluid: Tom Wouda

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

Overige mededelingen
WELKOM IN MIJN TUIN
Vandaag, zondag 18 augustus zijn we na de dienst van harte welkom om koffie/ thee te drinken bij
TOM EN HETTIE WOUDA, KLEIN HATTEM 66
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?
***********************************
Beste Bronkerk bezoekers,
Ontvangen we met regelmaat kaarten met goede wensen, de laatste weken zijn we verrast door het aantal
kaarten met bemoedigingen vanuit de Bronkerkgemeente. Het idee dat er aan ons wordt gedacht doet ons
goed. Joke en Kees Kommer.
***********************************
Verhuisbericht
Mevrouw A.M. Munters - Brouwer van Wyenburg 17 is verhuisd naar Klein Hattem 34 (Rumah Saya).
***********************************
Uitnodiging diner
Ter dekking van de onkosten voor het afscheid van Marinus houden we op 21 september 2019 een “muzikaal
3 gangen diner” met muzikanten van naam.
Aanvang: 19.00 uur (Inloop vanaf 18.30 uur)
Plaats: In de kerkzaal van de Bronkerk
Kosten: € 39,50 p.p. inclusief drankjes
Opgave: in de hal van de kerk of per telefoon/mail bij:
Fred Schaart : 06-45476637 , fredschaart@kpnmail.nl
Jan Schoneveld: 06-48733464 , jd.schoneveld@outlook.com
***********************************
Wie wil er mee “de Bronkerk laten zien” op zaterdag 21 september?
Tijdens de Honing- en Hobbymarkt op zaterdag 21 september heeft de Bronkerk weer de beschikking over
een kraam. We zoeken voor die dag steeds 2 mensen die gedurende 2 uren in gesprek willen gaan met
belangstellende bezoekers. De markt start om 10 uur en duurt tot 16 uur.
Aanmelden bij Anne van de Vis (tel. 5348830) of Pietie van der Meulen (tel 5419964).
En mocht u alleen komen kijken en/of kopen die zaterdag, kom dan ook even bij de Bronkerkkraam.
***********************************
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

