Bronkerkbrief
Zondag 15 september 2019
Orde van de dienst
VOORBEREIDING
Orgelspel

Zingen: Psalm 115: 1, 3 en 4 Niet ons, o Heer, niet
ons zij eer gewijd
Tweede Schriftlezing: Lucas 15: 1 – 10

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
Aanvangslied: Lied 280: 1, 2 en 3 De vreugde voert
ons naar dit huis
(zo mogelijk staande)
– Moment van stilte –
Bemoediging en drempelgebed
(we gaan zitten)
Zingen: Lied 280: 4 en 7

Zingen: Lied 896: 1 en 2 c, 3 en 4 allen, 5 c, 6 en 7
allen
Wie heeft zijn geld verloren
Overweging: Zoeken en gevonden worden
Zingen: Lied 928: 1 x c en 1 x allen Hoe ik ook ben
Meditatieve muziek
Cantorij: Gij die geroepen hebt “Licht”, en het licht
werd geboren
RONDOM HET DELEN

Kyriegebed, zo zingen wij biddend: Heer ontferm U
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
Zingen: Lied 1005: 1, 3 en 5 allen (Ned.) , 2 en 4
cantorij (Eng.) Longing for light
RONDOM HET HOREN

De kinderen van de kindernevendienst komen weer
terug in de kerk.
De allerkleinsten kunnen worden opgehaald uit de
oppas.

Groet
Inzameling van de gaven:
Gebed bij de opening van de Bijbel
OP WEG
Moment met de kinderen
Kinderlied: YouTube #98: Dapper als David
(Ellie en Rikkert)
Daarna gaan de kinderen met het licht van de
Paaskaars naar de kindernevendienst.

Slotlied: Lied 601: 1 c, 2 en 3 allen
aanstoot in de morgen
Wegzending en Zegen

Eerste Schriftlezing: Exodus 32: 7 – 14
(door de lector)

Amen (gezongen

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Anja van der Hart
Ouderling van dienst: Riet van dan brand
Lector: Harald Deuze
Organist / Cantor: Jan Hamberg
Koor:
Bronkerkcantorij
Koster: Gradus Buitenhuis
Beeld:
Joep Zeldenrijk
Geluid: Resar Hoogendoorn

Bestemming collecten:
1: Zending
2: Kerk
Uitgang: Stichting Leergeld

Licht dat ons

Overige mededelingen

******************************
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
******************************
Ditzeltjes
In de hal van de kerk zijn Ditzeltjes te koop. Prijs € 2,50 per zakje
******************************
Bedankje
Net voor de zomer hebben wij vanuit de kerk rugzakjes gebracht naar de kinderen van het
asielzoekerscentrum. We hebben toen ook nog een tegoedbon gegeven omdat er nog geld over was.
Daardoor konden de kinderen van de zomer workshops volgen bij Tim Koldenhofproducties.
Door spel, dans en zang hebben ze geleerd zich te uiten in het Engels en Nederlands.
Ze leerden te incasseren, reageren en zich te uiten.
Zij bedanken ons dat ze dit hebben kunnen doen, zonder deze gift was dat niet mogelijk geweest.
Zowel de kinderen als de ouders hebben er van genoten!
******************************
Orgelconcert door Ingeborg van Dokkum
In het monumentenweekend en als afsluiting van de zomertentoonstelling zal ik vanmiddag, zondag 15
september, een orgelconcert verzorgen in de Dorpskerk te Bathmen, aanvang 16.00 uur.
Op het programma staan o.a. ‘Suite Gothique’ (L. Boëllmann) en de bekende ‘Toccata’ in d-Moll (J.S. Bach).

