Bronkerkbrief
Zondag 9 februari 2020

vijfde zondag na Epifanie

Orde van de dienst
OM TE BEGINNEN

Zingen: Psalm 42 : 7

Orgelspel

Tweede Schriftlezing: Exodus 1 : 1-22 (door de
lector)

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
Zingen: Lied 738: 1, 2 , 3 en 4
Aanvangslied: ‘Rond het licht dat leven doet’ – LB
287: 1 en 2 (zo mogelijk staande)
-

moment van stilte -

Uitleg en verkondiging
Orgelspel

Bemoediging en groet

RONDOM ONS ANTWOORD

Zingen: Lied 287 : 5 (We gaan zitten)

Gebeden - acclamatie ‘Heer hoor mijn gebed’
(Taizé) - stil gebed – Onze Vader

Kyriegebed, met gezongen kyrië

RONDOM HET WOORD

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

Gebed om het licht van Gods Geest

Inzameling van de gaven

Moment met de kinderen

Slotlied: Lied 601: 1, 2 en 3

Samen met de kinderen zingen we: ‘God gaf zijn
woord aan mensen’- (Liederen ter bemoediging 57)

GEZEGEND OP WEG

Glorialied: Lied 67a : 1, 2 en 4

Beaamd door: ‘Vervuld van uw zegen’ (LB 425)
Daarna gaan de kinderen met het licht van de
Paaskaars naar de kindernevendienst.
Eerste Schriftlezing: Psalm 42: 1-6 (door de lector)
In deze dienst worden foto’s gemaakt t.b.v. communicatiemiddelen van de Bronkerk zoals de website, en sociale media voor de
zichtbaarheid van onze activiteiten. Mocht u daar bezwaren tegen hebben meldt u dit dan bij de koster.

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Hannie van Boggelen (Deventer)
Ouderling van dienst: Marijke van der Roest
Lector: Jan Schoneveld
Organist: Jan Hamberg
Koster:
Gradus Buitenhuis
Beeld: Jasper Bosch
Geluid: Teun van Amersfoort

Bestemming collecten:
1: Project Casa Speranta in Moldavië
2: Kerk
Uitgang: Stichting Present

Overige mededelingen
Gevraagd: Pannenkoekbakkers
Op zondag 8 maart vieren we weer een Feestje in de Kerk samen met kinderen en hun (groot)ouders. ‘s
Middags om 4 uur beginnen we met allerlei activiteiten rond een Bijbelverhaal, gevolgd door een viering. Tot
slot gaan we om ongeveer 6 uur aan tafel. En we willen deze keer graag pannenkoeken eten.
Wie helpt ons aan een stapel lekkere pannenkoeken? We zien ze graag om kwart voor 6 in de Duiker. Graag
doorgeven aan Pietie van der Meulen, tel. 5419964 of via pietievdm@planet.nl.
De voorbereidingsgroep,
Ruud, Ellen, Mientje en Pietie
**********
Dringende vraag:
Wie kan en wil helpen om muzikale begeleiding bij één van de vastenmaaltijden te geven? De
vastenmaaltijden zijn in de veertigdagentijd op de woensdagavond van 18.00 uur tot maximaal 19.00 uur. (26
februari tot en met 8 april)
Graag opgave bij Joke Endedijk: 5339101 of jendedijk@kpnmail.nl
**********
Kerkcafé : zondag 1 maart
Zondagavond 1 maart is het alweer de laatste Kerkcafé-avond van dit seizoen.
Het wordt bijna traditie om het seizoen af te sluiten met een maaltijd, voorbereid samen met Get-Inspired.
De avond zal in het teken staan van de Islam en we beginnen deze keer om 17.00 uur.
We gaan Turks eten, Turkse muziek beluisteren, en Sibel Demir, onze gast, zal ons iets vertellen over de
gebruiken rond het Suikerfeest.
Omdat we met elkaar gaan eten is het belangrijk te weten op hoeveel mensen we moeten rekenen.
Aanmelden vóór 26 februari kan op flap-over in de hal van de Duiker of per mail: tinadijk56@gmail.com.
Om de kosten te dekken voor deze avond zal er een pot staan voor een vrijwillige bijdrage.
We hopen dat we weer met veel mensen aan tafel gaan.
***********
Diaconaal project als cadeautip
Viert u een jubileum, bruiloft, geboorte of afscheid en heeft u zelf geen behoefte meer aan een
cadeau omdat ‘u alles toch al heeft’?
Denk dan eens aan ons diaconale project Casa Speranta in Moldavië!
Deze is bijzonder geschikt om het werk van de familie Bejan met een speciale gift te steunen,
zodat zij hun droom kunnen verwezenlijken met de bouw van een gezinshuis voor weeskinderen.
Zamel zelf geld in of vraag uw gasten hun gift rechtstreeks naar Kerk in Actie over te maken
Bankrekening: NL72 RABO 0103 115 773 t.n.v. Diaconie Bronkerk o.v.v. kindertehuis Moldavië
Namens de familie Bejan, hartelijk dank
***********
Voedselbank

Deze maand sparen we voor de voedselbank levensmiddelen zoals pasta, rijst, olijfolie, pakjes
pastasaus en of pakjes of blikken soep.

Maar alle overige houdbare producten zijn altijd welkom

