Bronkerkbrief
Zondag 22 juli 2018
Orde van de dienst
OM TE BEGINNEN

Zingen: Lied 858: 1, 2, 3 en 4

Orgelspel

Tweede Schriftlezing: Lucas 19 : 11 – 21

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Zingen: Lied 221: 1, 2 en 3

Aanvangslied: Lied 138: 1 (zo mogelijk staande)

Uitleg en verkondiging

– moment van stilte –

Zingen: Lied 841: 1, 3 en 4

Bemoediging en Drempelgebed

RONDOM ONS ANTWOORD

Zingen: Lied 138: 4 (we gaan zitten)

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Kyriegebed met gezongen Kyrie (Taizé)

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

Glorialied: Lied 885: 1 en 2
RONDOM HET WOORD

Inzameling van de gaven
Groet
Slotlied: Lied 686: 1 en 3
Gebed bij de opening van de bijbel
WEGZENDING EN ZEGEN
Moment met de kinderen
Amen (gezongen)
Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 32 : 1 – 7
(door lector)

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Johan Weijenberg (Harfsen)
Ouderling van dienst: Gradus Buitenhuis
Lector: Harry Nolles
Organist: Gert de Bruin
Koster: Marinus Ditzel
Beeld: Joep Zeldenrijk
Geluid: Heimen Top

Bestemming collecten:
1: Eigen diaconie
2: Kerk
Uitgang: De Herberg / Citypastoraat

Overige mededelingen
Kindernevendienst tijdens de zomervakantie
Van 22 juli t/m 19 augustus is er geen reguliere kindernevendienst.
De aanwezige kinderen worden door de predikant naar voren geroepen en voert een klein gesprekje. De
predikant geeft de kinderen een mand mee met de verwerking / kleurplaten / kleurmaterialen / lees en
kijkmateriaal en een kleine versnapering.
De kinderen kunnen plaatsnemen achterin de kerk aan de kindernevendiensttafel.
Bij de gebeden of collecte mogen de kinderen weer bij hun ouders / grootouders gaan zitten.
Voor de kinderen bestaat de mogelijkheid om bij het collecteren te helpen.
***********************************
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
***********************************
Voedselbank
Ook tijdens de vakantiemaanden juli en augustus blijft de Bronkerk actief voor de voedselbank.
We richten ons in deze twee maanden op artikelen voor de persoonlijke verzorging. Denk daarbij aan zeep,
shampoo, tandpasta, scheerschuim, deodorant etc.
Geeft u liever houdbare levensmiddelen dan zijn die ook van harte welkom.
***********************************
Lekker lezen in de vakantie?
In de hal van De Duiker (voorbij de trap) staat een boekenkast van de Waterloopleinmarkt, gevuld met
spannende thrillers en mooie romans.
Prijs: 1 euro per stuk.
Het is zelfbediening. Er staat een geldkistje bij en de opbrengst is voor onze goede doelen.
Je kunt overdag en ’s avonds bij de boekenkast terecht als de deur van De Duiker open is.

