Bronkerkbrief
Zondag 12 augustus 2018
Orde van de dienst
Orgelspel
Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Zingen: ‘Zij ziet in Hem haar Heer’
(uit: Tegen het donker - lied 80 : 1 - 4;
Sytze de Vries)

Aanvangslied: Lied 287 : 1 en 2 (zo mogelijk
staande)
- moment van stilte –
Bemoediging en drempelgebed
Zingen: Lied 287 : 5 (we gaan weer zitten)
Kyriegebed, elke bede wordt besloten met gezongen
Kyrië
Uitleg en verkondiging
Glorialied : Lied 150 a : 1, 3 en 4
Zingen: Tegen het donker 80 : 5, 7, 8, 9, 10

RONDOM HET WOORD
RONDOM ONS ANTWOORD
Groet
Moment met de kinderen

Dankgebed en voorbeden –
na ‘… bidden wij, zingen wij: Heer hoor mijn gebed.

Gebed bij het openen van de bijbel

stil gebed, Onze Vader

Schriftlezing: 2 Kon. 4 : 8 - 17 (door de lector)

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 152 : 1 en 6

Slotlied: Lied 221 : 1 en 3

Schriftlezing: Marcus 7 : 24 – 30

WEGZENDING EN ZEGEN
Beaamd door ‘Vervuld van uw zegen’ (LB 425)

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Hannie van Boggelen (Harfsen)
Ouderling van dienst: Henk Kerkdijk
Lector: Heimen Top
Organist: Paul Gelderloos
Koster: Henk van Dronkelaar
Beeld:
Joep Zeldenrijk
Geluid: Teun van Amersfoort

Bestemming collecten:
1: Eigen diaconie
2: Kerk
Uitgang: De Herberg / Citypastoraat
Na de dienst koffiedrinken

Overige mededelingen
Kindernevendienst tijdens de zomervakantie
Er is geen reguliere kindernevendienst t/m 19 augustus.
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.
**********
Bereikbaarheid Moderamen en ouderlingen in vakantietijd
Vanwege de vakantie is Anja van der Hart (voorzitter Kerkenraad) afwezig van 12 t/m 24 augustus,
José Deuze (voorzitter Kerkenraad) t/m 24 augustus.
In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met uw eigen ouderling of met Pietie van der
Meulen (tel. 5419964 of 06-19456506) of met Marinus Ditzel (tel. 06-50525501).
**********
Extra diakonale collecte.
Zondag 19 augustus zal de diakoniecollecte bestemd zijn voor Moldavië.
Cor van As en een aantal gemeenteleden gaan begin september naar Moldavië om te helpen bij de
afbouw van het opvanghuis voor kinderen met een verstandelijke beperking.
Zij willen daar ook voedselpakketten uitdelen. De opbrengst van de collecte is hiervoor bestemd.”
**********
Orgelconcerten Ingeborg van Dokkum
Donderdag 16 augustus, 13.15 uur in de St. Christoforuskerk, Schagen.
Maandag 20 augustus, 20.00 uur in de Dorpskerk, Beekbergen
Vrijdag 7 september, 13.00 uur in de Westerkerk, Amsterdam
**********
Met spoed bezorgers voor de Bron gezocht
Inlichtingen: Marinus Ditzel tel: 06-5052 5501
**********
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.

