Bronkerkbrief
Zondag 19 augustus 2018
Orde van de dienst
OM TE BEGINNEN
Orgelspel
Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
Een zomerpsalm (van: Alfred C. Bronswijk)
Aanvangslied: Psalm 74: 9 en10 (zo mogelijk
staande)
– moment van stilte –

Moment met de kinderen
Samen met de kinderen zingen we: NLB 839:1, 2,
3 en 4
Kinderen krijgen de mand mee.
Eerste Schriftlezing: Daniël 2: 25 – 35 (NBV)
(door de lector)
Zingen: NLB 765: 1 en 6
Tweede Schriftlezing: Daniël 2: 36, 44 – 45 (NBV)

Bemoediging

Zingen: Psalm 118: 8

Zingen: Psalm 32: 1

Uitleg en verkondiging

Verootmoediging

Zingen: NLB 747: 1 en 2

Zingen: Psalm 32: 2

RONDOM ONS ANTWOORD

Genadeverkondiging

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Zingen: Psalm 32: 3

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

Leefregel: Spreuken 6: 6 – 8, 10: 4 – 5, 26: 1, 6,10
en 30: 24 – 25, 32 – 33

Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 32: 4
RONDOM HET WOORD
Groet
Gebed bij de opening van de bijbel

Slotlied: NLB 154b: 4, 6, 8 en 10
WEGZENDING EN ZEGEN
Amen (gezongen)

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Pieter Dekker (Wierden)
Ouderling van dienst: Pietie van der Meulen
Lector: Barbara van den Broek
Organist: Jan Hamberg
Koster: Henk Feijen
Beeld:
Henk Feijen
Geluid: Ruud van der Zwan

Bestemming collecten:
1: Voedselpakketten in Moldavië
2: Kerk
Uitgang: De Herberg / Citypastoraat

Overige mededelingen
Een zomerpsalm (van: Alfred C. Bronswijk)
Ik zie in zomerlicht de glimlach van de bron,
waaruit het leven stroomt, als stralen van de zon.
Ik hoor in vogelzang het lied van deze aarde,
getoonzet uit plezier, gestemd op nieuwe waarden.
De schepping zingt het uit en nodigt mij te leven,
als mens, die lied en licht en zomer door wil geven.
U bent het kloppend hart in al wat leeft en bloeit,
in kleuren, duizendvoud, als aan een droom ontgroeid.
U wordt geprezen door de wolken en de winden,
door vis en klein insect en witte akkerwinde.
Zij spellen Uw bestaan in woordeloos belijden.
U bent de zomerzon en ook mijn oorsprong beide.
***********************************
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.
***********************************
Bezorging Bron
Voor de bezorging van de Bron wordt met spoed om bezorgers gezocht.
Inlichtingen: Marius 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.
***********************************
Orgelconcerten Ingeborg van Dokkum
Op onderstaande data geeft Ingeborg de volgende concerten:
Maandag 20 augustus, 20.00 uur in de Dorpskerk te Beekbergen.
Vrijdag 7 september, 13.00 uur in de Westerkerk te Amsterdam.
***********************************
Schoonmaken Joodse begraafplaats
Maandag 27 t/m vrijdag 31 augustus 2018. Zoals elk jaar doet de kleine Joodse gemeenschap in Apeldoorn
weer een beroep op vrijwilligers om te helpen bij het schoonmaken van deze begraafplaats. Al hebt u maar
een paar uur beschikbaar, alle hulp is welkom en voor koffie en thee wordt gezorgd.
Locatie: Arnhemseweg 217. Info en aanmelden: Leo IJkel, tel.: 055 366 43 68. E-mail: marleo.ijkel@hetnet.nl
***********************************
Get Inspired regelt dinerbon voor bedreigde dominee
Wellicht heeft u het gelezen dat de Amsterdamse dominee Alexander Noordijk ernstig bedreigd is doordat er
een vuurwerkbom bij zijn huis was gevonden. Waarschijnlijk zijn de bedreigingen richting hem geuit omdat hij
homoseksueel is. De Get Inspired groep kent deze dominee en wilde hem steunen. Samen hebben ze een
inzameling gehouden en hem en zijn man een dinerbon gegeven zodat ze ergens romantisch kunnen eten.
Dominee Noordijk reageerde ontroert en heel dankbaar op deze steun.

