Bronkerkbrief
Zondag 28 oktober 2018
Orde van de dienst
OM TE BEGINNEN

Zingen: Psalm 119b

Orgelspel

Tweede Schriftlezing: Openbaring 22: 1 – 5

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Zingen: Psalm 25: 2 en 6

Aanvangslied: Psalm 49: 1 (zo mogelijk staande)

Uitleg en verkondiging

– moment van stilte –

Zingen: Lied 413: 1, 2 en 4 Evangelische Liedbundel

Bemoediging en drempelgebed (Votum)

RONDOM ONS ANTWOORD

Zingen: Lied 213: 1, 2 en 3 (we gaan zitten)

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Lezing: Tien geboden en samenvatting wet

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

Zingen: Psalm 51: 1
RONDOM HET WOORD

Inzameling van de gaven
Gebed bij de opening van de bijbel
Slotlied: Lied 302: 1 en 2
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
Amen (gezongen)

Eerste Schriftlezing: Genesis 2: 4 – 9, 15 – 17
en Genesis 3 (door de lector)

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: Dhr. Jan Mulder (Nijkerkerveen)
Ouderling van dienst: Ton Volgenant
Lector: Trijnie van de Vis
Organist: Jan van Garderen
Koster: Marinus Ditzel
Beeld: Jasper Bosch
Geluid: Rob Wolf

Bestemming collecten:
1: Kerk in Actie: Aardbeving Sulawesi
2: Kerk
Uitgang: Stichting Leergeld

Overige mededelingen
Vakantie Remco Groen, Kerkelijk werker
Remko Groen, onze kerkelijk werker heeft vakantie van 28 oktober tot en met 3 november voor spoed kunt u
zich wenden tot voorzitterKR@bronkerk.nl
******************************
Allerzielen vesperviering
Eens komt het moment van loslaten
als bladeren in de herfst.
Zo hebben wij een deel van elkaar losgelaten,
Overgedragen aan de wind.
Vrijdag 2 november is er om 16.30 uur in de Bronkerk een Allerzielen vesperviering.
De kerk is open om 15.30 uur. Wij herdenken op deze dag onze dierbaren die niet meer bij ons zijn.
Voor hen kunt u een kaars opsteken en/of in het boek een intentie schrijven. U bent van harte welkom.
Oecumenische stuurgroep
******************************
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!
******************************
Verbintenisdienst ds. Regina Davelaar zondag 11 november 14:30 uur
Zondagmiddag 11 november zal in een feestelijke dienst ds. Regina Davelaar verbonden worden aan de
Bronkerk. De dienst begint om 14:30 uur en wordt geleid door ds. Anja van der Hart en ds. Regina Davelaar.
Na afloop van de dienst kan er in informele sfeer kennis gemaakt worden met Regina. Die zondag komt de
ochtenddienst te vervallen.
******************************
Gevraagd aanbevelingen voor goede doelen.
Een gedeelte van de opbrengst van de Waterloopleinmarkt en (gedeelten van) legaten mogen we, ieder jaar
weer, schenken aan goede doelen. Als u een goed doel wilt aanbevelen voor 2019 geef die dan, voor 14
november, door aan: gradus.buitenhuis.1@kpnmail.nl.
We hebben voorkeur voor bestedingsdoelen waarbij de contactpersoon binding heeft met Ugchelen. De
aanvraag moet kort en bondig zijn met een concrete bestemming. Om in aanmerking te komen voor
opbrengsten van de Waterloopleinmarkten is het een pré, als vrijwilligers van die goede doelen mee helpen
bij de jaarlijkse Waterloopleinmarkt.

