Bronkerkbrief
3e zondag van Advent

Zondag 16 december 2018
Orde van de dienst
OM TE BEGINNEN

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 445 : 1, 4

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

RONDOM ONS ANTWOORD

We steken de derde adventskaars aan

Gebeden

Aanvangslied: Lied 442

Inzameling van de gaven

- moment van stilte –

De kinderen van de kindernevendienst komen terug
in de kerk

Bemoediging en drempelgebed
RONDOM DE TAFEL BIJEEN
Bemoediging:
v.: Onze hulp is in de naam van de Heer
g.: die hemel en aarde gemaakt heeft
v: die trouw is tot in eeuwigheid
g: en niet laat varen het werk van zijn
handen.
(we gaan zitten)
Zingen: Kyriegebed Lied 463
RONDOM HET WOORD

Zingen: Lied 388 : 1, 4, 5
Nodiging
V: De Heer zal bij u zijn
G: DE HEER ZAL U BEWAREN
V: Verheft uw harten
G: WIJ HEFFEN ONS HART NAAR DE HEER
V: Laten wij danken de Heer, onze God
G: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG
Tafelgebed…

Groet
Zingen: Psalm 103 : 1
Gebed bij de opening van de bijbel
vervolg tafelgebed afgesloten met het Onze Vader
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.
Eerste Schriftlezing Sefanja 3 : 14 - 20 (door de
lector)

Vredegroet
Tijdens de maaltijd zingen wij Lied 103e, 458, 568a
Delen van brood en wijn
Dankgebed

Zingen: Lied 550 : 1, 2
De kinderen kunnen worden opgehaald uit de oppas
Tweede Schriftlezing Openbaring 12 : 1 - 17
Slotlied: Lied 801 : 1, 3, 6
Zingen: Psalm 2 : 1, 3
WEGZENDING EN ZEGEN
Amen (gezongen)

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Regina Davelaar
Ouderling van dienst: Mientje Schep
Lector: Bert Brink
Organist: Jan Hamberg
Koster: Gradus Buitenhuis
Beeld:
Joke Endedijk
Geluid: Tom Wouda

Bestemming collecten:
1: Wereld diaconaat
2: Kerk
Uitgang: Voedselbank

Overige mededelingen
Kerkcafé zondag 6 januari 2019 ; aanvang 19:30 uur
Workshop “ God in de supermarkt “
Arjan Schoonhoven en Alfred Slomp zijn deze avond onze gasten in kerkcafé en
verzorgen de workshop.
Ze zijn al vanaf hun studententijd geraakt door het onrecht en de pijn van
medemens, natuur en dier. Ze willen hier graag iets aan doen en denken dat wij
in de supermarkt op praktische wijze een bijdrage kunnen leveren aan een
betere wereld.
Het wordt een actieve avond.
Hoe ziet de workshop eruit?
De workshop "God in de supermarkt" verkent de keuzes die we in de
supermarkt maken, helpt argumenten te begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch kader.
De bijeenkomst is actief, sociaal, informatief en gaat in een hoog tempo een serieuze maar niet te zware
dialoog aan. Om voldoende tijd te hebben voor dit programma beginnen we deze avond om 19:30 uur!
Vanaf 19:15 uur staat de koffie/thee klaar in de Duiker, allen van harte welkom!
Aanmelden voor deze avond is noodzakelijk. Aanmelden kan via de mail; tinadijk56@gmail.com of op de flapover in de hal van de Bronkerk.
**********
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.

