Bronkerkbrief
Zondag 30 september 2018
Orde van de dienst
‘Intens verlangen naar gerechtigheid’
Zingen: Psalm 106: 1 en 2
OM TE BEGINNEN
Evangelielezing: Mattheüs 4: 23 t/m 5: 12 (NBV 2004)
Orgelspel
Zingen: Lied 763
Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
Aanvangslied: Lied 276: 1 en 2 (zo mogelijk staande)
– moment van stilte –

Uitleg en verkondiging – ‘Intens verlangen naar
gerechtigheid’
Zingen: Lied 995

Bemoediging en drempelgebed (we gaan zitten)

RONDOM ONS ANTWOORD BIJEEN

Kyriegebed: met gezongen: Kyrie (Taizé)

RONDOM HET WOORD BIJEEN

Diaconale project Bronkerk – organisatie CARDS
in India
Ms. Mary van de organisatie, samen met Adriana de
Fijter van KerkinActie in Utrecht, vertellen over dit
project.

Groet

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Gebed bij de opening van de bijbel

De allerkleinsten kunnen worden opgehaald uit de
oppas

Glorialied: Lied 103 C: 1, 2 en 4

Moment met de kinderen – Wie hoort erbij?
We zingen: Alles wordt nieuw II: Lied 28: 1 en 2
– Samen spelen
Daarna gaan de kinderen met het licht van de
Paaskaars naar de kindernevendienst.

Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 1001
WEGZENDING EN ZEGEN

Schriftlezing OT: Psalm 37: 1 – 11 uit NBV 2004
(door de lector)

Amen (gezongen)

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Klaas Santing (Ede)
Ouderling van dienst: Riet van den Brand
Lector: Chris de Winter
Organist: Gert de Bruin
Koster: Henk van Dronkelaar
Beeld:
Bert van der Zwan
Geluid: Ruud van der Zwan

Bestemming collecten:
1: Bronkerk project / Onderwijs Dalit-kinderen
2: Kerk
Uitgang: Stichting Leergeld
Na de dienst koffiedrinken

Overige mededelingen
Waterloopleinmarkt
Op zaterdag 6 oktober is de najaarsmarkt van de Waterlooplein.
Wie kan ons helpen op die dag of met de voorbereidingen op 5 oktober? We zoeken
sjouwers, inrichters, verkopers en natuurlijk opruimers. Hebt u een aantal uren vrij en lijkt het
u leuk, bel met Hettie Wouda 5225221
******************************
Sam’s Kledingactie
Doe mee met de kledinginzamelactie van en steun Cordaid Mensen in Nood!
Op zaterdag 6 Oktober a.s. vindt in Apeldoorn de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor
Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in
gesloten plastic zakken van 9.00 uur tot 11.00 uur afgeven bij de Bronkerk. (vóór de kerk)
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat Basisonderwijs voor kinderen van 6 tot 14 jaar in
crisisgebieden in de Centraal Afrikaanse Republiek. Voor meer informatie over deze actie en algemene
informatie over Sam's Kledingactie kunt u terecht bij Herman Koldenhof, Edisonlaan 143, 7316JL Apeldoorn,
055-5213767 / 06-57553519 hwkoldenhof@hetnet.nl,
******************************
Kerkdienst in de Friese taal.
In de kapel te Hoog Soeren (Klinkenberg) wordt op zondag 7 oktober om 10 uur een kerkdienst in de Friese
taal gehouden. Voorganger is ds. Cor Waringa uit Joure. Aan deze gemeenschappelijke kerkdienst, welke
uitgaat van de Protestantse Gemeente Apeldoorn, zal ook weer mee werken Wop Kuipers uit Apeldoorn als
organist.
******************************
Kerkcafé zondag 7 oktober
Het eerste kerkcafé van dit seizoen heeft als onderwerp: “met hart en ziel iets doen”
Waar komt de bevlogenheid vandaan bij mensen om met hart en ziel iets te doen. We hebben deze avond 2
gasten in ons midden, Jannie van Asselt en Jan Hamberg, die daar over komen vertellen.
Jannie van Asselt is rouwtherapeut. Zij is pas gestart met haar praktijk ‘Vlinder-tranen’ en komt vertellen hoe
zij zich, met hart en ziel, inzet voor mensen die een beroep op haar doen.
En Jan Hamberg is de nieuwe cantor-organist in de Bronkerk, die, ook met hart en ziel, probeert om mensen
door muziek te inspireren. Van harte welkom om daar , onder het genot van een kopje koffie en een drankje,
met elkaar over in gesprek te raken. Graag tot 7 oktober om 20.00-uur in de Bronkerk.
******************************
DVDuiker
Op vrijdag 12 oktober draait DVDuiker de film ‘October Baby’. De avond begint om 19.45 uur in de Duiker,
inloop vanaf 19.30 uur. Entree is € 7,50, voor jongeren € 3, --. De opbrengst van deze avond is bestemd voor
het diaconale project in India “Onderwijs voor Dalit kinderen”. Meer informatie over de film vindt u in de Bron,
of op de flyers in de hal en op de tafel bij de toreningang.
******************************
Schrijfavond Amnesty International Apeldoorn
Datum: Woensdag 17 oktober 2018, Locatie: Rozenlaan 10 te Apeldoorn, Tijd: 19.30-21.00 uur
We schrijven naar:
Egypte: voor de onmiddellijke vrijlating van mensenrechtenverdediger Hanan Badr el-Din. Zij zit sinds mei
2017 vast zonder proces. Zij wordt ten onrechte beschuldigd van lidmaatschap van de in Egypte verboden
Moslimbroederschap, die als een terroristische organisatie wordt gezien.
Angola: voor Joaquim Costa Zangui, jongerenlid van een oppositiepartij, die op 12 augustus 2018 werd
ontvoerd. De dag ervoor organiseerde hij verkiezingen voor een commissie die die de belangen behartigt van
de inwoners van Massaque. Zeer waarschijnlijk hebben de Angolese autoriteiten iets te maken met zijn
verdwijning.
Syrië (via ambassades Rusland, Turkije, Iran): om duidelijkheid over het lot van tienduizenden
“verdwenen” personen in Syrië. De ouders van Islam Dabbas hoorden afgelopen juli dat hun zoon dood is. Zij
kregen, evenals ruim honderd andere Syrische families, onlangs te horen dat hun “verdwenen” dierbaren de
dood vonden in de gevangenis. Na jaren van onzekerheid willen ze nu weten wat er precies is gebeurd.

