Bronkerkbrief
Zondag 26 augustus 2018
Orde van de dienst
Orgelspel

Eerste Schriftlezing: Jona 2 : 2 - 11 (door de lector)

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Zingen: Lied 69: 1 en 4

Aanvangslied: Lied 216 (zo mogelijk staande)

Tweede Schriftlezing: Matteüs 14 : 22 - 33

- moment van stilte –

Luisterlied ‘Susanne’ , Herman van Veen

Bemoediging en drempelgebed

Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 695 : 1, 2, 3 en 5
(we gaan zitten)

Zingen: Lied 416 : 1, 2 en 3
RONDOM ONS ANTWOORD

Kyriegebed
Met gezongen kyrie
Woord van belofte
Glorialied: Lied 305: 1, 2 en 3

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

RONDOM HET WOORD
Groet
Gebed bij de opening van de bijbel

Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 425

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.

WEGZENDING EN ZEGEN

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Wim Kievit (Soest)
Ouderling van dienst: Pietie van der Meulen
Lector: Bas van den Broek
Organist: Jan Hamberg
Koster: Teun van Amersfoort
Beeld:
Henk Feijen
Geluid: Erik Linden

Bestemming collecten:
1: Eigen diaconie
2: Kerk

Amen (gezongen)

Uitgang: De Herberg / Citypastoraat

Overige mededelingen
Extra Gemeentevergadering op woensdag 5 september 19:30 uur
Op 15 juli heeft Warner Bruins u, namens de beroepingscommissie, verteld dat de
beroepingscommissie ds. Regina Davelaar unaniem heeft voorgedragen om haar te beroepen als
predikant van onze gemeente. Een paar dagen later werd bekend dat Regina, na rijp beraad, tot de
conclusie is gekomen dat zij voor minder dan 80% als gemeentepredikant wil werken. Op
woensdag 5 september hebben we een extra gemeentevergadering, waarin we u verder willen
informeren. We beginnen 19:45 uur, inloop met koffie/thee vanaf 19:30 uur. De kans is groot dat
we ook op woensdag 12 september een extra (aanvullende) gemeente vergadering hebben.
**********
Bakkers gezocht
Zondag 16 september is de startzondag van het nieuwe seizoen.
Aan de hand van de thema’s “kerkproeverij” en “goed gesprek” hebben we een gevarieerd “menu”
samengesteld. Om dit “menu” compleet te maken zoeken we bakkers
die iets lekkers voor bij de
willen maken.
Graag aanmelden bij Joleen Kerkdijk 055-2070271
***********
ZOMERGROETEN
Vandaag kunt voor de laatste keer een adres meenemen om een kaartje te sturen.
Als u nog op vakantie gaat of gewoon uit Ugchelen, zoals sommige mensen hebben gedaan.
Het is nu het tweede jaar dat we deze actie met z’n allen tot een succes hebben gemaakt.
Van veel ontvangers kwam er een reactie, zo maar enkele:
 Het is zo fijn als er aan je gedacht wordt
 Dat mensen je een kaartje sturen, terwijl ze je niet eens kennen
 Het heeft mij goed gedaan
 Fijn dat de kerk dit doet
 Ik kreeg een kaartje uit Rome…..
Dank u wel!!
Met de ZOMERGROETEN stoppen we na vandaag, maar de actie WIJ LEVEN MEE gaat door.
Namens de pastorale raad, Bea Rigterink
**********
Bep Slager overleden
Op donderdag 16 augustus j.l. is Bep Slager – Boonstra, vrouw van Sjoerd Slager, overleden. Ze is 81 jaar
geworden. Afgelopen donderdag heeft de herdenkingsdienst en begrafenis plaatsgevonden.
Sjoerd en Bep Slager zijn jarenlang zeer betrokken leden van de Bronkerk geweest. Bep is zeer actief
geweest als contactmedewerker. Ze woonden toen aan de Harsselo in Ugchelen en zijn later verhuisd naar
Apeldoorn-Zuid.
We wensen Sjoerd en de (klein-)kinderen Gods nabijheid toe.
Correspondentieadres: Familie Slager, p/a Monuta Uitvaartzorg, Veenhuizerweg 143, 7325 AK Apeldoorn.
**********
Orgelconcert Ingeborg van Dokkum
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

