Bronkerkbrief
Zondag 22 september 2019

Start Vredesweek

Orde van de dienst
VOORBEREIDING

Schriftlezing: 1 Samuël 19 : 8 -18 (door de lector)

Orgelspel

Zingen: Lied 965 ‘Heer, stuur zelf het schip der kerk’

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Uitleg en verkondiging

Aanvangslied: Psalm 138 : 1, 4
‘U loof ik, Heer, met hart en ziel’

Zingen: Lied 1014 ‘Geef vrede door van hand tot
hand’

- moment van stilte –

RONDOM ONS ANTWOORD

Bemoediging en drempelgebed

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Kyrie en Gloria Zingend: Lied 274
‘Wij komen hier ter ere van uw naam’

De kinderen van de kindernevendienst komen terug
in de kerk

RONDOM HET WOORD

De allerkleinsten kunnen worden opgehaald uit de
oppas

Groet
Gebed bij de opening van de bijbel
Moment met de kinderen
Samen met de kinderen zingen we het lied ‘Kijk
eens om je heen’

Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 423 ‘Nu wij uiteengaan’
WEGZENDING EN ZEGEN

Daarna gaan de kinderen met het licht van de
Paaskaars naar de kindernevendienst.

Amen (gezongen)

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Regina Davelaar
Ouderling van dienst: Marijke van der Roest
Lector: Melcher Zeilstra
Organist: Gert de Bruin
Koster: Tom Wouda
Beeld:
Joke Endedijk
Geluid: Tom Wouda

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

Overige mededelingen
De gespreksgroep ‘Denk mee over de preek’ was binnen een week volgeboekt. Heel leuk dat zoveel
mensen enthousiast zijn om mee te doen! Ds. Regina Davelaar
**********
STARTZONDAG: GENIETEN VAN GENOEG
Zondag 29 september is het startzondag! Thema dit jaar: genieten van genoeg. Een thema dat gaat over hoe
je leeft, hoe je omgaat met de aarde, over rijkdom en armoede, gerechtigheid en duurzaamheid, de besteding
van je tijd en van je geld. Over uit je comfortzone komen en over genieten van al het goede dat God je geeft.
Enerzijds gaat het om bewustwording. Wat is genoeg? Hoe kun je genieten van genoeg? Wat zegt de Bijbel
hierover en wat betekent dit voor ons in de 21e eeuw? Maar het gaat ook over wat je concreet kunt doen.
‘Genieten van genoeg’ zit vaak in kleine dingen maar stelt ons ook voor lastige keuzes. Het is mooi om dit te
leren zien en met anderen te delen wat je hebt ontdekt.
In de dienst horen we over een mooi initiatief tegen voedselverspilling én gaan we met elkaar in gesprek.
Want wat vindt jij er eigenlijk van? We zingen popliederen die passen bij het thema en sluiten de ochtend af
met spannende spellen en een duurzame lunch. Iedereen is van harte welkom!

**********
DVDuiker
Op vrijdag 4 oktober draait DVDuiker de film ‘Tous les Soleils’. De avond begint om 19.45 uur in de Duiker,
inloop vanaf 19.30 uur. Entree is € 7,50, voor jongeren € 3, --. De opbrengst van deze avond is bestemd voor
het nieuwe diaconale project in Moldavië “Casa Speranta”. Meer informatie over de film vindt u in de Bron, op
de flyers in de hal en op de tafel bij de toreningang.

**********
Ditzeltjes
In de hal van de kerk zijn Ditzeltjes te koop. Prijs € 2,50 per zakje
**********

