Bronkerkbrief
Zondag 23 december 2018

4e zondag van Advent

Orde van de dienst
OM TE BEGINNEN

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

Orgelspel

Zingen: Psalm 80: 1, 2 en 3

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Tweede Schriftlezing: Lucas 1: 39 - 46a

De vierde adventskaars wordt aangestoken

Zingen: Lied 157a: 1, 2, 3 en 4

Aanvangslied: Psalm 19: 1 (zo mogelijk staande)

Verkondiging

- Moment van voorbereiding in stilte -

Meditatief orgelspel gevolgd door:
Zingen: Lied 437: 1, 2, 3, 4 en 5

Bemoediging en Drempelgebed
RONDOM ONS ANTWOORD
Zingen: Psalm 19: 2 (we gaan zitten)
Gezongen Kyriegebed: Lied 463: 1(Allen),
2(Vrouwen), 3(Mannen), 4(V), 5(M), 6(V), 7(M), 8(A)
RONDOM HET WOORD
Groet

Gebeden: Dankgebed – Voorbeden - Stil Gebed –
Onze Vader
Inzameling van de gaven
De kinderen van de kindernevendienst komen terug
in de kerk.
De allerkleinsten kunnen worden opgehaald uit de
oppas.

Gebed bij de opening van de Schriften
Zingen: Lied 444: 1, 2, 3, 4 en 5,
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.

ZENDING EN ZEGEN
Zegen met gezongen AMEN

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Wim Westerveld (Apeldoorn)
Ouderling van dienst: Ton Volgenant
Lector: Bas van den Broek
Organist: Paul Gelderloos
Koster: Marinus Ditzel
Beeld:
Ruud van der Zwan
Geluid: Henk Feijen

Bestemming collecten:
1: Eigen diaconie
2: Kerk
Uitgang: Voedselbank

Overige mededelingen
Kinderkerstfeest
Vanmiddag om 4 uur zijn kinderen met hun (groot-)ouders al welkom in de kerk. We starten dan met
knutselactiviteiten. Daarna gaan we oefenen voor het Kinderkerstfeest. En we eten ook nog gezellig met
elkaar. Opgeven kan nog via kinderkerstfeest@bronkerk.nl.
Om half 7 is iedereen van harte welkom voor het Kinderkerstfeest.

******************************
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.

******************************
Twee maanden Bronkerk
En dan mag ik me al weer twee maanden dominee van de Bronkerk noemen! Wat is de tijd omgevlogen.
“Voel je je al een beetje thuis” vroegen verschillenden van jullie. “Nou en of!” En dat komt door het warme
welkom dat jullie me hebben gegeven. Wat hebben we mooie en bijzondere diensten met elkaar gehad. Ik
heb bij vele vergaderingen en activiteiten aan mogen schuiven en heel veel mensen ontmoet. Het smaakt
allemaal naar meer, veel meer, maar mijn lichaam geeft aan dat het toch echt eerst tijd is om met verlof te
gaan. Vanaf deze plaats wil ik jullie bedanken voor alle lieve kerstkaarten die we ontvangen hebben en wens
ik u en jou gezegende kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar!
Ds. Regina Davelaar

******************************
Kerkcafé zondag 6 januari 2019 ; aanvang 19.30u!
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 19.30u!
Vanaf 19.15u 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.

******************************
Digitale Nieuwsbrief Bronkerk
Vanaf januari 2019 zal de Bronkerk beschikken over een Digitale Nieuwsbrief. Daarin komt allerlei nieuws uit
de gemeente. Deze brief wordt zo mogelijk wekelijks per mail wordt verstuurd naar mensen die zich daarop
hebben geabonneerd.
U kunt zich abonneren door u aan te melden via aan_afmeldendigitalenieuwsbrief@bronkerk.nl. Rectificatie
op het bericht in de Bron over de nieuwe Digitale Nieuwsbrief: het juiste mailadres om u aan te melden voor
deze brief die vanaf 12 januari gaat verschijnen is: aan_afmeldendigitalenieuwsbrief@bronkerk.nl. (tussen
aan en afmelden zit een _).

