Bronkerkbrief
Zondag 21 oktober 2018
Orde van de dienst
OM TE BEGINNEN

Eerste Schriftlezing: Jesaja 29: 18 – 24
(door de lector)

Orgelspel
Zingen: Psalm 124
Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Tweede Schriftlezing: Marcus 10: 32 – 45

Aanvangslied: Lied 283 (zo mogelijk staande)
Zingen: Lied 991: 1 t/m 5

– moment van stilte –
Uitleg en verkondiging
Bemoediging en drempelgebed
Orgelspel, gevolgd door Lied 991: 6 t/m 8
Psalmwoord
RONDOM ONS ANTWOORD
Zingen: Psalm 119: 16, 17 en 18 (we gaan zitten)

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Kyriegebed met gezongen: (Taizé)

RONDOM HET WOORD

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

Groet

Inzameling van de gaven

Gebed bij de opening van de bijbel

Slotlied: Lied 791

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: diaken Theo van Driel (Apeldoorn)
Ouderling van dienst: Toos Kwappenberg
Lector: Harry Nolles
Organist: Paul Gelderloos
Koster: Patricia van der Zwan
Beeld:
Joep Zeldenrijk
Geluid: Heimen Top

Bestemming collecten:
1: Eigen diaconie
2: Kerk

Glorialied: Lied 305

Zingen: Amenlied

Uitgang: Stichting Leergeld

Overige mededelingen
Feestje in de kerk
Vanmiddag van 4 uur tot ongeveer 6 uur vieren we weer een Feestje in de Kerk. Kinderen zijn met hun
(groot-)ouders van harte welkom om te ontdekken, te vieren en te eten rond het Bijbelse thema Spoorzoeken.
Welkom!
******************************
Van harte gefeliciteerd!
Dhr. en mevr. Wim en Henny Schut, De Cloese 19, waren afgelopen dinsdag 65 jaar getrouwd. Samen met
hun kinderen en kleinkinderen hebben ze dat mogen vieren. Ze zijn heel erg dankbaar voor zo veel goede
jaren samen. We wensen hen van harte geluk.
******************************
Aardbeving en tsunami op eiland Sulawesi
Natuurlijk gaat de steun aan slachtoffers op Sulawesi gewoon door. Ook de Bronkerk wil helpen het bestaan
weer op te bouwen. Daartoe is de collecte op 28 okt. bestemd.
Help mee en geef, of maak uw gift over op NL08 INGB 0000 0005 55 (zie ok De Bron).
Dank voor uw steun.
******************************
Kerkcafé zondagavond 4 november 2018 ‘Missen en voorbijgaan’
Op zondag 4 november vertelt Kees Posthumus verhalen over ‘missen en voorbijgaan’ in het Kerkcafé.
Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met afscheid, verlies en rouw. In verhalen wordt verteld hoe
verschillende tradities en culturen hier mee omgaan. Dat biedt troost en nieuwe inzichten. Tijdens het
programma is gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.
In november besteden kerken vanouds bijzondere aandacht aan de overledenen. De rooms-katholieke kerk
doet dat op Allerzielen, protestantse kerken op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het thema van het
Kerkcafé op 4 november sluit hier op aan.
Kees Posthumus treedt in heel Nederland op als verhalenverteller.
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar, het programma begint om 20.00 uur.
Van harte welkom!
******************************

