Bronkerkbrief
Zondag 4 november 2018
Orde van de dienst
OM TE BEGINNEN

Zingen: Lied 99 : 1 en 3

Orgelspel

Tweede Schriftlezing: Marcus 12 : 18 – 27

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Zingen: Lied 362 : 1

Aanvangslied: Lied 975 : 1 en 2

Uitleg en verkondiging

- moment van stilte –

Zingen: Lied 377 : 1, 2, 3, 6 en 7.

Bemoediging en drempelgebed
RONDOM ONS ANTWOORD
Zingen: Lied 975 : 3 (we gaan zitten)

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Kyriegebed met gezongen Kyrie (Taizé)
Glorialied: Lied 867
RONDOM HET WOORD

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

Groet
Gebed bij de opening van de bijbel
Moment met de kinderen
Samen met de kinderen zingen we ‘Wij gaan voor
even uit elkaar’

Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 423
WEGZENDING EN ZEGEN

Eerste Schriftlezing: Job 19 : 23 – 27a (door de
lector)

Amen (gezongen)

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: da. Janny Eldering – Schenkel,
Vaassen
Ouderling van dienst: Marijke van der Roest
Lector: Inge van Vemde
Organist: Jan Hamberg
Koster: Henk Feijen
Beeld: Bert van der Zwan
Geluid: Erik Linden

Bestemming collecten:
1: Kerk in Actie: Zending – Brazilië
2: Kerk
Uitgang: Voedselbank

Overige mededelingen
Kerk op Schoot
Vandaag is er om 11:30 een Kerk op Schoot viering. Het thema is Abraham, die een verre reis gaat maken.
Deze viering is voor kinderen van 0 t/m 5 jaar samen met hun ouders en/of grootouders.
***********
Kerkcafé – vanavond: ‘Missen en voorbijgaan’
Kees Posthumus vertelt verhalen over ‘missen en voorbijgaan’ in het Kerkcafé.
In november besteden kerken vanouds bijzondere aandacht aan de overledenen.
Het thema van het Kerkcafé van vanavond 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.
**********
Ingeborg en Marius van Dokkum in Enkhuizen
Zondagmiddag 11 november, aanvang 16 uur, geven Marius en Ingeborg van Dokkum een presentatie in de
Zuiderkerk te Enkhuizen.
Marius vertelt over zijn schilderijen en tekeningen, Ingeborg speelt passende muziek op het mooie orgel.
***********
Speculaastaarten voor het goede doel
In november en december kunt u weer overheerlijke speculaastaarten kopen in de Bronkerk. Verras
bijvoorbeeld uw personeel met een speculaastaart voor de Sinterklaas, of uw gezin tijdens het heerlijk
avondje. De speculaastaart is zeer speciaal want ze zijn met liefde gebakken door bewoners van ‘sHeerenloo en met de aanschaf ervan ondersteunt u het werk van de bewoners van ‘s-Heerenloo maar ook
het project van Kerk in Actie: “Onderwijs voor Dalit-kinderen in India”. Reden genoeg om te kiezen voor de
speculaastaart! Kosten bedragen € 5 per stuk. U kunt ze in de Bronkerk afhalen en bij 10 of meer taarten kan
de bestelling worden thuisbezorgd. Voor bestellingen en/of inlichtingen; mditzel@hetnet.nl – 06-50525501.
***********
Wegens succes, opnieuw georganiseerd: de pietenactie!
Sint en Piet komen dit jaar graag bij u thuis op bezoek. De opbrengst komt dit jaar ten goede aan twee goede
doelen: - Kinderhuis in Moldavië en Stichting Mountain Child Care.
Beide doelen supporten kinderen en jongeren om te werken aan een veilig, kansrijk bestaan.
Dit jaar kunt u kiezen uit verschillende mogelijkheden:
- Twee pieten (€30,-) op 1, 2, 3, 4 en 5 december
- Sint en 1 piet (€35,-) op 1 en 5 december
We bezoeken u voor ongeveer 20 minuten, nemen strooigoed mee en maken er samen een fantastisch feest
van! Bent u geïnteresseerd in deze unieke manier van sinterklaas vieren? Wacht niet te lang. Voorgaande
jaren zat de planning in no-time vol! Mail voor 28 november naar Ymke van der Schaaf (ymke.schaaf@live.nl)
(Uitsluitend omgeving Apeldoorn)

