Bronkerkbrief
Zondag 2 september 2018

Schrift en Tafel

Orde van de dienst
In deze dienst wordt Jan Hamberg ingeleid in zijn
bediening ten behoeve van de kerkmuziek.

Overweging

Orgelspel

Zingen: LB 970: 1 en 2 cantorij, 3 vrouwen,
4 mannen, 5 allen

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Gebeden (gebedenboek) – stil gebed – slotgebed

Intochtslied: LB 287: 1 en 2

De kinderen van de kindernevendienst komen terug
in de kerk.

Bemoediging en drempelgebed
Zingen: LB 385: 1 en 4
Zingen: LB 287: 4 en 5
Collecte
Stil gebed
VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER
Kyriegebed
Zingen: LB 400: 1 cantorij, 2 – 5 allen
Glorialied: LB 1014: 1c, 2a, 3c, 4a, 5a
Nodiging
Moment met de kinderen
Tafelgebed
INLEIDING IN DE BEDIENING TEN BEHOEVE VAN
DE KERKMUZIEK

Onze Vader …

Presentatie

Vredegroet

Opdracht

Aanvaarding en verwelkoming (allen gaan staan)

Gemeenschap van brood en wijn.
Terwijl brood en wijn worden gedeeld klinkt er muziek
en zingt de cantorij:
- Agnus Dei
- Bij God alleen verstilt mijn ziel
- LB 833 Take oh take me as I am (Eng. +
Ned.)

Zingen: LB 657

Dankgebed

Gebed bij de opening van de Schrift

Onder het voorspel van het slotlied kunnen de
kinderen uit de kinderoppas worden opgehaald.

Gebed
Handoplegging en zegenbede

Schriftlezing: Marcus 8: 22 – 26 (door de lector)
Slotlied: LB 422
Zingen: LB 534: 1 - 4
WEGZENDING EN ZEGEN
Allen:

AMEN (gezongen)

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Anja van der Hart
Ouderling van dienst: Riet van den Brand
Lector: Joke Endedijk
Organist: Paul Gelderloos
Cantorij o.l.v. Jan Hamberg
Koster: Patricia van der Zwan
Beeld:
Bert van der Zwan
Geluid: Remmert Wouda

Bestemming collecten:
1: Werelddiaconaat- Aardbeving Lombok
2: Kerk
Uitgang: Stichting Leergeld
Na de dienst koffiedrinken

Agenda komende week
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 19 september een extra gemeente vergadering hebben.

Overige mededelingen
Excursie naar de Hoge Veluwe
De Werkgroep Kerk in Actie organiseert 15 september een excursie naar de Hoge Veluwe. Deze excursie staat onder
leiding van Wim van der Doe, vrijwilliger bij de Hoge Veluwe, tevens gemeentelid. Het wordt een middag/avond vol
cultuur en natuur. Er hangt een deelnemerslijst in de hal van de kerk, waar u zich kunt opgeven.
*************************
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
*************************

Moldavië
“Cor van As en enkele gemeenteleden zijn inmiddels naar Moldavië vertrokken. Zij hebben de opbrengst van de collecte
van zondag 19 augustus meegenomen. De opbrengst was totaal € 760,--, bestemd voor voedselpakketten.
Alle gulle gevers hartelijk dank.”
*************************
Samen de handen uit de mouwen, de tweede ronde!
Tijdens de warme zomerweken is er hard gewerkt aan de renovatie van de pastorie. De aannemer heeft zijn klus er bijna
e
opzitten. Er is een nieuwe keuken geplaatst, het toilet en de badkamer zijn vernieuwd, er is een kamer op de 2
verdieping gemaakt, er is een dakkapel geplaatst en een VELUX dakraam vervangen. Al met al een hele klus maar met
een prachtig eindresultaat! En nu kan de schilder aan de slag, hij gaat maandag 11 september beginnen. Maar voor die
tijd moet het hele huis stofvrij en schoongemaakt worden. Daar hebben we uw hulp bij nodig. En ook in de tuin moeten
er nog diverse werkzaamheden gebeuren.
Wie wil ons zaterdag 8 september van 8.30u tot ongeveer 13.00u hiermee helpen. Veel handen maken ligt werk!
Aanmelden kan op de flap-over in de hal of bij Gert Dijk 055-5421630 - gert.dijk@dijkconsult.nl
*************************
Muzikale begeleiding voor de Gebedskring
Wie van jullie vind het fijn om een muziekinstrument te bespelen? en wie zou zijn of haar muzikale talent willen inzetten
bij het begeleiden van de Gebedskring? De Gebedskring komt één keer per maand bij elkaar op zondagavond om 19.30
uur in de Bronkerk. Wanneer een paar mensen zich zouden aanmelden, dan kunnen we een schema maken zodat je
per toerbeurt kunt begeleiden. Ik hoor graag van je!
Ria Hart , tel. 055-5423712, e-mail: riahart.gbyh@gmail.com
*************************
Orgelconcert Ingeborg van Dokkum
Op vrijdag 7 september, 13.00 uur, geeft Ingeborg een concert in de Westerkerk te Amsterdam.

