Bronkerkbrief
Zondag 6 januari 2019
Orde van de dienst
OM TE BEGINNEN

Eerste Schriftlezing: Jesaja 60: 1 – 6 (door de lector)

Orgelspel

Zingen: Lied 286

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Tweede Schriftlezing: Matteüs 2: 1 – 12

Aanvangslied: Psalm 150a: 1 en 2
(zo mogelijk staande)

Zingen: Lied 326: 1, 2, 4, 5 en 6
Uitleg en verkondiging

– moment van stilte –
Orgelspel
Bemoediging
Zingen: Lied 220: 1, 2 en 4
Drempelgebed
RONDOM ONS ANTWOORD
Zingen: Psalm 150a: 3 en 4 (we gaan zitten)
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
Kyriegebed met gezongen: Kyrie (Taizé)

RONDOM HET WOORD

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

Groet

Inzameling van de gaven

Gebed bij de opening van de bijbel

Slotlied: Lied 871

Moment met de kinderen
Samen met de kinderen zingen we ‘Wij gaan voor
even uit elkaar’.
Daarna gaan de kinderen met het licht van de
Paaskaars naar de kindernevendienst.

WEGZENDING EN ZEGEN

Glorialied: Psalm 146c: 1 en 7

Amen (gezongen)

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Johan Weijenberg (Harfsen)
Ouderling van dienst: Riet van den Brand
Lector: Ria Buis
Organist: Jan Hamberg
Koster: Patricia van der Zwan
Beeld:
Joep Zeldenrijk
Geluid: Erik Linden

Bestemming collecten:
1: Eigen diaconie
2: Kerk
Uitgang: Stichting Present
Na de dienst koffiedrinken

Overige mededelingen
Dank jullie wel!
Hartelijk dank voor alle kaarten, berichtjes, bloemen en appjes die wij mochten ontvangen in het afgelopen
half jaar tijdens de ziekte van Herma. Het is fijn en bemoedigend om te weten dat zoveel mensen met ons
meeleven. Wij waarderen dat echt. Ook jullie gebed steunt ons.
Familie Willemsen
******************************
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 _).
******************************
Schrijfavond Amnesty International Apeldoorn
“De pen is ons wapen”
Datum: woensdag 16 januari 2019.
Tijd:
19.30-21.00 uur.
Locatie: Mevr. Lauw, Rozenlaan 10 te Apeldoorn.
(Er zijn voorbeeldbrieven (om over te schrijven)).
We schrijven naar:
Vietnam: voor mensenrechtenverdediger Trần Thi Nga.
Trần Thi Nga is arbeids- en landrechtenactiviste. Ze ging in 2017 de straat op om de overheid op te roepen
maatregelen te nemen na een grote milieuramp in 2016 waarbij een staalfabriek gif dumpte in de zee. Ze
kreeg negen jaar cel en vijf jaar huisarrest.
Burundi: voor mensenrechtenverdediger Germain Rukuki. Hij werd in april 2018 veroordeeld tot 32 jaar
celstraf omdat hij streed tegen marteling in Burundi. Hij zou in 2016 onder meer ‘de staatsveiligheid hebben
bedreigd’, omdat hij zich als werknemer van de inmiddels verboden organisatie ACAT-Burundi inzette tegen
marteling.
Sudan: voor Awad uit Sudan. Zij werd opgepakt omdat ze opkomt voor vrouwenrechten in haar land. In 2012
vluchtte ze naar Egypte waar ze haar activisme voortzet. Egypte dreigt haar nu terug te sturen naar Sudan
waar haar leven in gevaar is.

