Bronkerkbrief
Zondag 24 juni 2018
Orde van de dienst
OM TE BEGINNEN

Lied 939: 1 en 3 “Op U alleen, mijn licht, mijn kracht”

Orgelspel

Tweede Schriftlezing: Hebreeën 11: 1 – 16

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Lied 728: 1 en 3 “De heiligen ons voorgegaan”
- solo: vrouwen
- enkelen: mannen
- allen: allen

Aanvangslied: Psalm 33:1 en 8 “Kom, nu met zang
en roer de snaren”

– moment van stilte –

Uitleg en verkondiging

Bemoediging en drempelgebed (we gaan zitten)

Lied 833: “Take, o take me as I am”

Kyriegebed: met gezongen: (Taizé)

RONDOM ONS ANTWOORD

Glorialied: Lied 342: “In God de Vader op zijn troon”

Groet

Gebeden – stil gebed – Onze Vader
De kinderen van de kindernevendienst komen terug
in de kerk
De allerkleinsten kunnen worden opgehaald uit de
oppas

Gebed bij de opening van de bijbel

Inzameling van de gaven

Moment met de kinderen
Samen met de kinderen zingen we ‘Wij gaan voor
even uit elkaar’
Daarna gaan de kinderen met het licht van de
Paaskaars naar de kindernevendienst.

Slotlied: Lied 800: 1, 3 en 4 “Wat zou ik zonder U
geweest zijn”
WEGZENDING EN ZEGEN

RONDOM HET WOORD

Amen (gezongen)

Eerste Schriftlezing: Psalm 33:12 – 22 (door lector)

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Regina Davelaar
Ouderling van dienst: Toos Kwappenberg
Lector: Evelijn van Cruijningen
Organist: Jan Hamberg
Koster: Gradus Buitenhuis
Beeld: Bert van der Zwan
Geluid: Erik Linden

Bestemming collecten:
1: Eigen diaconie
2: Kerk
Uitgang: Zoa / Vluchtelingenwerk
Na de dienst koffie drinken

Overige mededelingen
Gevraagd: 2 contactmedewerkers
Voor het werk in de wijken zijn we op zoek naar enkele contactmedewerkers. De vacatures zijn in wijk 2 en 3.
Bent u degene die we zoeken of kent u iemand die dat werk wel zou willen doen? Voor inlichtingen, vragen of
reacties kunt u terecht bij Pietie van der Meulen, tel. 5419964 of voorzitterPR@bronkerk.nl

***********************************
VACATURE
De redactie van de Bron zoekt:
ENTHOUSIASTE REDACTEUREN M/V
om het gezellige team vrijwilligers mee uit te breiden!
Wat doen we?
Als team van vrijwilligers vanuit het dorp en de kerk maken we elke twee weken een Bron. Dat kost je als
redacteur twee á drie keer per jaar een paar avonden. Elke uitgave wordt met een team van twee
redacteuren en de advertentiecoördinator gemaakt. Het werk bestaat uit het selecteren van binnengekomen
kopij en redigeren van de teksten. Daarna wordt het blad ingedeeld en volgt nog een correctie van de
drukproef.
Wat zoeken wij?
Iedereen, jong en oud, is van harte welkom! Het is een kerk- en dorpsblad dus we zoeken ook redacteuren uit
kerk én dorp. Ervaring met het maken van drukwerk is niet nodig, het is wel handig als je kunt werken met
Word en Outlook. Heb je interesse of wil je eerst wat meer informatie? Laat het gerust weten via
ugchelendebron@ bronkerk.nl . Je mag natuurlijk ook altijd even komen meekijken tijdens een redactieavond!

***********************************
ZOMERGROETEN
Zieken en ouderen gaan vaak niet meer met vakantie. Een kaartje krijgen van een “onbekend” gemeentelid
kan dan heel goed doen.
Ook dit jaar hopen we, dat we samen weer veel mensen kunnen verrassen.
In de maanden juni, juli en augustus staan de contactmedewerkers regelmatig na de dienst bij de uitgang met
een mandje. Gemeenteleden kunnen daaruit een adres meenemen en een kaartje sturen.
Mocht u denken ik weet ook nog wel iemand die daarvoor in aanmerking komt, laat het mij dan weten:
Bea Rigterink, tel. 533.37.18 brigterink@zonnet.nl

