Bronkerkbrief
Zondag 9 september 2018
Orde van de dienst
OM TE BEGINNEN

Eerste Schriftlezing: Romeinen 8: 31 – 39
(door de lector)

Orgelspel
Zingen: Lied 313: 1 en 2
Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Tweede Schriftlezing: Marcus 8: 27 – 9: 1

Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 6
ZINGEN: Lied 641
– moment van stilte –
Uitleg en verkondiging
Bemoediging en drempelgebed
ZINGEN: Lied 675
Zingen: Lied 280: 1, 2 en 3 (we gaan zitten)
RONDOM ONS ANTWOORD
Kyriegebed met gezongen: (Taizé)

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Glorialied: Psalm 113: 1

Groet

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

Gebed bij de opening van de bijbel

Inzameling van de gaven

Moment met de kinderen

Zingen: Lied 416

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. Jan Lammers (Beekbergen)
Ouderling van dienst: José Deuze
Lector: Ria Hart
Organist: Jan Hamberg
Koster: Henk Feijen
Beeld:
Henk Feijen
Geluid: Heimen Top

Bestemming collecten:
1: Kerk in Aktie Jop. (jeugdwerk)
2: Kerk

RONDOM HET WOORD

Amen (gezongen)

Uitgang: Stichting Leergeld

Agenda komende week
Vanavond is er om 19.30 uur gebedskring in de Bronkerk. In Matteüs 18 vers 20 zegt de Here Jezus: "Want
waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden". In dit geloof komt de gebedskring
bij elkaar. We komen samen om God te aanbidden, om te danken en om voorbede te doen. We nodigen u
van harte uit om mee te doen. contactpersonen: Marius van Dokkum, Hoenderloseweg 76, (tel. 5333164)
Ria Hart, De Parkelaar 14 (tel. 542371)

Overige mededelingen
Bedankje
Ik wil iedereen graag hartelijk bedanken voor het meeleven dat ik mocht ervaren in deze periode van hevige
pijn. Hartelijk dank voor de prachtige bloemen en de kaarten. Het doet mij goed. Ab Logtenberg
******************************
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
******************************
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.
******************************
Excursie Marius van Dokkum Museum en Harderwijk
De Commissie Vorming en Toerusting van de Bronkerk organiseert een excursie naar Harderwijk. Marius van
Dokkum leidt ons rond in zijn museum en we maken een stadswandeling: zie programmaboekje, Bron of
bronkerk.nl.
Datum: zaterdag 22 september 2018, 9.45 vertrek vanaf de Bronkerk met gecombineerd vervoer.
Kosten: max. € 15 p.p.; maximaal 30 deelnemers.
Opgave: uiterlijk 16 september bij Paul Gelderloos, VenT@bronkerk.nl, tel. 055-542.34.95 Vermeld hierbij
e-mailadres, evt. bereidheid om te rijden met hoeveel passagiers en evt. beschikking over museumkaart.
******************************
Extra Gemeentevergadering op woensdag 19 september 19:30 uur
Op de gemeentevergadering van afgelopen woensdag is de gemeente gehoord over het voorstel om de
vacature van één fulltime predikant te wijzigen naar twee parttime predikanten. In de kerkenraad na die
gemeentevergadering hebben we besloten om de vacature van één predikant voor 80 of 100% te wijzigen
naar twee parttime predikanten (beiden 50% of één 60 en de ander 40%).
Op de gemeentevergadering van woensdag 19 september stelt de kerkenraad voor om Ds. Regina Davelaar,
in november 2018, voor 50% (met mogelijke uitloop naar 60%) te beroepen.
******************************
Schrijfavond Amnesty International Apeldoorn
Datum: Woensdag 19 september. Tijd: Van 19.30-21.00 uur. Locatie: Rozenlaan 10 te Apeldoorn.
We schrijven naar: Oekraïne: voor de vrijlating van journalist Stanislav Aseev. Hij deed verslag van het
dagelijks leven in Donetsk, dat onder controle is van pro-Russische separatisten. De rebellen pakten hem in
juni 2017 op en beweren dat hij een spion is. Hij kan hiervoor twintig jaar celstraf krijgen, of zelfs de
doodstraf. Egypte: voor de vrijlating van vrouwenrechtenactiviste Amal Fathy. Zij deelde op 9 mei op sociale
media haar eigen ervaring met seksuele intimidatie. Ook bekritiseerde ze de Egyptische overheid, die er niet
in slaagt om vrouwen te beschermen. Ze wordt beschuldigd van het verspreiden van vals nieuws.
Israël: voor de Palestijnse politica Khalida Jarrar. Op 2 juli vorig jaar vielen Israëlische soldaten haar huis in
Ramallah binnen en brachten haar over naar Israël waar ze sindsdien in administratieve detentie zit. Ze heeft
geen inzage in de bewijslast tegen haar en kan zich niet voor een rechter verdedigen. Een rechter verlengde
haar administratieve detentie op 17 juni met weer vier maanden.

