Bronkerkbrief
Zondag 9 december 2018

2e zondag van Advent

Orde van de dienst
OM TE BEGINNEN

Eerste Schriftlezing: Micha 5: 1 – 4 (door de lector)

Orgelspel

Zingen: Lied 422: 1 en 2

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Tweede Schriftlezing: Lucas 1: 5 – 14

De 2e kaars wordt aangestoken door de kinderen

Zingen: Psalm 150 a: 1, 2 en 4

Aanvangslied: Lied 975: 1 en 3 (zo mogelijk
staande)

Uitleg en verkondiging

– moment van stilte –

Lied of meditatief orgelspel.
RONDOM ONS ANTWOORD

Bemoediging en drempelgebed (we gaan zitten)
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
Kyriegebed: met gezongen Kyrie (Taizé)

Groet

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

Gebed bij de opening van de bijbel

Inzameling van de gaven

Moment met de kinderen
Samen met de kinderen zingen we het projectlied.
Daarna gaan de kinderen met het licht van de
Paaskaars naar de kindernevendienst.

Slotlied: Lied 423

RONDOM HET WOORD

WEGZENDING EN ZEGEN
Amen (gezongen)

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Janny Eldering – Schenkel
(Vaassen)
Ouderling van dienst: Riet van den Brand
Lector: Heimen Top
Organist: Jan Hamberg
Koster: Ans van Amersfoort
Beeld:
Bert van der Zwan
Geluid: Rob Wolf

Bestemming collecten:
1: Bronkerk project:
Onderwijs Dalit-Kinderen
2: Kerk
Uitgang: Voedselbank
Na de dienst koffiedrinken

Overige mededelingen
Dagelijkse adventsfilmpjes
Leef mee naar kerst en bekijk elke dag bij het toetje een adventsfilmpje tot en met 2de kerstdag.
Remko Groen, onze kerkelijk werker, bespreekt in de aanloop naar kerst verschillende thema's en sluit af met
een vraag die je aan tafel kan bespreken. Speciaal voor gezinnen maar leuk voor iedereen.
Kijk op www.toetjesmoment.nl
*****************************
Jeugd- en Kinderboeken
In de boekenkast in de hal van De Duiker is tijdelijk een flink aanbod Jeugd- en Kinderboeken.
Heel geschikt om bijvoorbeeld met Kerst cadeau te doen. Allemaal 1 euro per stuk.
*****************************
Bijbel leesrooster 2019
Iedere zondag wordt de eerste schriftlezing verzorgd door een lid van de gemeente. Binnenkort maak ik het
leesrooster voor het komende jaar. Nieuwe lezers zijn van harte welkom. Je kunt je opgeven bij Gradus
Buitenhuis: scribaKR@bronkerk.nl.
*****************************
Kerstavondviering voor iedereen
24 December Kerstavond om 20.45 bent u van harte welkom in de Bronkerk voor thee, koffie, chocomel of
glühwein. Om 21.15 u begint de samenzang die begeleid wordt door Muziekvereniging Ugchelen.
De viering begint om 21.30 u. Nodig familie, vrienden of buren uit om mee te gaan naar de dienst.
Iedereen is hartelijk welkom.

