Bronkerkbrief
Zondag 30 december 2018

Zondag na kerst

Orde van de dienst
OM TE BEGINNEN

Tweede Schriftlezing: Lucas 2 : 22 - 40

Orgelspel

Zingen: Lied 159a

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Overweging

Aanvangslied: Lied 28: 1, 2 Bronkerkbundel (zo
mogelijk staande)

Luisteren en meezingen: 10.000 Redenen
(Opwekking 733)

Bemoediging en drempelgebed

RONDOM ONS ANTWOORD

Zingen: Lied 28 : 3 Bronkerkbundel (we gaan zitten)

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

- moment van stilte –

Inzameling van de gaven

Kyriegebed

Slotlied: Lied 500, 1, 2, 5

Glorialied: Lied 468 Prijs de Heer die herders prijzen

WEGZENDING EN ZEGEN

RONDOM HET WOORD

Amen (gezongen)

Gebed van de zondag
Moment met de kinderen
Zingen Kinderlied: Lied 783
Eerste Schriftlezing: Jesaja 60 : 1 - 6 (door lector)
Zingen: Lied 505

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Anja van der Hart
Ouderling van dienst: Pietie van der Meulen
Lector: Joke Endedijk
Organist: Jan Hamberg
Koster: Gradus Buitenhuis
Beeld:
Jasper Bosch
Geluid: Heimen Top

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

Overige mededelingen
Oudejaarsdag, maandag 31 december 2018
De Werkgroep Vieren heeft voor oudejaarsavond weer een Avondgebed voorbereid.
Aanvang 19.30 uur. Allen van harte welkom!
**********
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 19.30 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.

**********
Orgelconcert Ingeborg van Dokkum
Zaterdag 12 januari 2019 geeft Ingeborg een concert in het Orgelmuseum te Elburg, aanvang 16.00 uur.
Allen van harte welkom!

**********
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 _).

