Bronkerkbrief
Zondag 20 oktober 2019
Orde van de dienst
VOORBEREIDING
Orgelspel

Zingen: Lied 72 : 1, 3, 4 Geef Heer de koning uwe
rechten

Welkom en mededelingen (Ouderling van dienst)

Tweede Schriftlezing : Lucas 18 : 1 - 8

Openingslied Lied 280 : 1, 2, 3, 4 De vreugde voert
ons naar dit huis

Zingen: Lied 1008 : 2, 3 Hoor de bittere gebeden

Moment van stilte

Overweging

Bemoediging

Zingen: Lied 756 : 1, 2, 7, 4, 5, 6 Laat komen Heer
uw Rijk

Drempelgebed

RONDOM HET DELEN

Zingen: Lied 280 : 5

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezongen
Onze Vader: 1006

Kyriëgebed, afgesloten met Lied 299e: Heer ontferm
U

Inzameling van de gaven

Glorialied: Lied 299e vanaf: Glorie glorie aan God

OP WEG

RONDOM HET HOREN

Slotlied: Wij mensen blijven dromen dromen (op de
melodie van Lied 72)

Gebed bij de opening van de bijbel
Moment met de kinderen
Samen met de kinderen zingen we: Zoek eerst het
Koninkrijk van God (canon)

WEGZENDING EN ZEGEN
Amen (gezongen)

Eerste schriftlezing: 2 Samuel 5 : 1 - 16

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Eline van Iperen
Ouderling van dienst: Pietie van der Meulen
Lector: Paul Gelderloos
Organist: Ingeborg van Dokkum
Koster: Teun van Amersfoort
Beeld:
Frank Zwijze
Geluid: Tom Wouda

Bestemming collecten:
1: Eigen diaconie
2: Kerk
Uitgang: Stichting Leergeld
Na de dienst koffiedrinken

Overige mededelingen
Kennismaking predikanten
Alle mensen die zich hebben opgegeven voor een van de bijeenkomsten zijn nu ingedeeld en hebben
daarvan bericht ontvangen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij op 11 november om 10 uur. Mocht u alsnog mee
willen doen dan kunt u bellen met Sientje de Boer, tel. 5415844.
**********
Ontmoeting na de Dienst - Werkgroep Vieren
Vandaag zondag 20 oktober is het de eerste keer waarop we tijdens het koffiedrinken ook willen praten óver
de dienst. Hoe heb je de dienst ervaren? Wat neem je mee?
Let op! Het is géén preekbespreking, want alle elementen in de dienst zijn de moeite waard om over in
gesprek te gaan. Gesprek zal in kleine groepjes plaatsvinden.
Zie het als een ontspannen manier van napraten, zoals je dat anders misschien thuis zou doen op de
bank…Waar: Achterste gedeelte van de Duiker, aanvang 11. 30 uur.
Ten overvloede: Iedereen die alleen wil koffiedrinken blijft welkom,
in voorste gedeelte van de Duiker en in de hal.
**********
Bedankje
Lieve mensen van de Bronkerkgemeente.
Onlangs werd ik blij verrast met de bloemen van de gemeente.
Het is heel bijzonder dat er zo wordt mee geleefd. Hartelijk dank hiervoor.
Met vriendelijke groeten, W. Schut, De Cloese 19
**********
Pietenactie – Casa Speranta
Wegens succes, opnieuw georganiseerd: de pietenactie!
Sint en de traditionele pieten komen dit jaar graag bij u thuis op bezoek.
De opbrengst komt dit jaar ten goede aan Casa Speranta (Huis van Hoop). Dit is een kindertehuis in
Moldavië. Gheorghe en Tamara Bejan van Casa Speranta vangen kinderen en jongeren met een beperking,
op om te werken aan een veilig en kansrijk bestaan.
Wat kunt u dit jaar bij ons boeken:
- Sint en 2 pieten (€40,-) op 30 november en 5 december
We bezoeken u voor ongeveer 20 minuten, nemen strooigoed mee en maken er samen een fantastisch feest
van! Bent u geïnteresseerd in deze unieke manier van sinterklaas vieren? Wacht niet te lang. Voorgaande
jaren zat de planning in no-time vol! Mail voor 28 november naar Maud de Boer
(mauddeboer1992@gmail.com)
**********
Samen Petanque, jeu de boules, leren spelen
Een gezellige middag, zaterdagmiddag 26 oktober 14:30 – 17.00 uur bij de Duiker voor iedereen. .
Samen Petanque , jeu de boules, leren spelen onder het genot van een hapje en een drankje.
Leden van club de Foute Boule begeleiden ons. Aanmelden bij Joep Zeldenrijk tel. 5339450 of
via mail Joep.zeldenrijk@hotmail.nl .Voor 10 euro steunt u wederom het kindertehuis Casa Speranta in
Moldavië.
**********
Ditzeltjes
In de hal van de kerk zijn Ditzeltjes te koop. Prijs € 2,50 per zakje.
Afscheidscadeau Marinus
U kunt uw bijdrage in deze pot stoppen (staat op de balie in de hal)
Of storten op de rekening van de kerk onder vermelding van “Afscheid Marinus”

