Bronkerkbrief
Zondag 14 oktober 2018
Orde van de dienst
OM TE BEGINNEN

Zingen: Lied 320 : 1 - 3

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst) Tweede Schriftlezing: Marcus 10 : 17 - 31
Aanvangslied: Psalm 19 : 1, 3.

Zingen: Lied 843 : 1, 2, 3, 4

Groet

Uitleg en verkondiging

Bemoediging en drempelgebed.

Zingen: Ionalied

Kyrië: O God die onze Schepper zijt
verzen 1, 2 en 3

Gebeden: (dankgebed, voorbeden, stil gebed –
Onze Vader)

Glorialied: Idem verzen 4 en 5

Inzameling van de gaven

RONDOM HET WOORD:

Slotlied: Lied 791 : 1, 2, 4, 6

Gebed bij de opening van de bijbel

WEGZENDING EN ZEGEN

Moment met de kinderen
We zingen: Wij gaan voor even uit elkaar

Zingen: Lied 425

Eerste Schriftlezing: Deut. 15 : 1 - 11

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: de heer Harry Eringa, IJsselmuiden
Ouderling van dienst: Pietie van der Meulen
Lector: Melcher Zeilstra
Organist: Jan Hamberg
Koster: Marinus Ditzel
Beeld:
Joke Endedijk
Geluid: Tom Wouda

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

Overige mededelingen
Vacature predikant
Nu de profielschets is vastgesteld is de advertentie geplaatst op de website van de Bronkerk.
Ook op de site van de PKN kunt u de advertentie lezen, met daarbij de profielschets en het beleidsplan.
Op zondag 28 oktober wordt u nader geïnformeerd over de voortgang van het beroepingswerk.

Gebedskring
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. 5423712)
**********
Hulp gevraagd voor tienergroep FLOW.
De nieuwe tienergroep FLOW komt elke maand op vrijdagavond bij elkaar. We hebben te weinig leiding om
alles helemaal soepel te laten verlopen. Lijkt het je leuk om met een fantastische groep mee te draaien en
zowel inhoudelijke en ontspannende avonden te organiseren, mail dan snel naar
kerkelijkwerker@bronkerk.nl
***********
Feestje in de kerk
Heb je zin in een feestje? Kom dan op zondag 21 oktober naar de Bronkerk! We beginnen om 16.00 uur en
het duurt tot ongeveer 18.30 uur.
“Feestje in de kerk” is er voor kinderen en hun (groot-)ouders. Zij mogen ook meedoen!
Weet je wat we doen? Deze middag gaan we rond het thema “Spoorzoeken” spelletjes doen, knutselen,
luisteren naar een Bijbelverhaal en eten.
Samen ontdekken, samen vieren en samen eten, wat een feest!
En na afloop kun je een leuke verrassing uitzoeken. Neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee.
Opgeven is fijn, want dan weten we dat jullie komen en houden er rekening mee. Mail naar Remko
Groen: kerkelijkwerker@bronkerk.nl
**********
Schrijfavond Amnesty International Apeldoorn
Datum: Woensdag 17 oktober, Locatie: Rozenlaan 10 te Apeldoorn, Tijd: 19.30-21.00 uur
Er wordt geschreven naar: Egypte, Angola en Syrië voor vrijlating, en opsporing van ontvoerde en
‘verdwenen’ personen.
**********
SRI LANKA
In 2016 was het project Amma Lammai één van de doelen van de Waterloo Pleinmarkt.
De naam van Tine Haaima hoort bij dit project, voor velen van u een bekende naam.
De opvang van Moeder en Kind vormt nog steeds een groot deel van haar werkzaamheden.
Daarnaast stuurt ze de bouw aan van vele huisjes voor de armsten onder de armen.
In 2017 is van die bijdrage van de Pleinmarkt een gebouw neergezet voor de bevolking van Peradeniya.
Dit is gerealiseerd in samenwerking met de buurtbewoners en Gramasekare, een gemeentelijke ambtenaar.
Deze zorgt samen met zijn vrouw voor de afwikkeling van officiële documenten.
Het is goed om te weten dat deze Gramasekare een zeer betrokken man is en dat veel mensen ook bij hem
komen als ze privé documenten nodig hebben.
Wij ( Herman en ik) hebben dit jaar het kunnen zien dat het gebouw volop in gebruik is, dat de bevolking van
Perideniya hier heel erg blij mee is en Tine Madam daar erg dankbaar voor is.
Zij op haar beurt was en is heel erg blij met de support van Pleinmarkt van de Bronkerk.
In de Duiker hangen collages van de werkzaamheden en de mensen uit Sri Lanka.
Wij willen zo nodig, graag het één en ander toelichten.
Herman en Bea Rigterink

