Bronkerkbrief
Zondag 13 januari 2019
Orde van de dienst
OM TE BEGINNEN
Overweging
Orgelspel
Welkom en mededelingen (ouderling van
dienst)

Zingen: Lied 362 Hij die gesproken heeft een
woord dat gáát
Kinderen komen terug uit de nevendienst

Zingen: Lied 280 : 1, 2, 3 De vreugde voert ons
naar dit huis

Zingen: BKB 6 U gaf ons verhalen

Aanvangswoord en groet

Afscheid en bevestiging en voorstellen van
taakdragers

Zingen: Lied 280 : 5, 6, 7
- moment van stilte Kyriegebed
Glorialied: Lied 672 : 1, 3, 7 Kom laat ons deze
dag

Zingen: Lied 90 : 8 Laat, Heer uw volk uw daden
zien en leven
Zingen: Lied 833 Take, o take me as I am (Engels
en Nederlands)
RONDOM ONS ANTWOORD

RONDOM HET WOORD

Gebeden – stil gebed – onze Vader

Gebed van de zondag

Collecten

Moment met de kinderen

Zingen: Lied 687 Wij leven van de wind

Schriftlezing: Lucas 3 : 15 – 22 (door lector)

WEGZENDING EN ZEGEN

Zingen: Lied 533 : 1, 2, 3, 6 Daar komt een
man uit Nazaret

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Anja van der Hart
Ouderling van dienst: José Deuze
Lector: Margret Tinholt
Organist: Jan Hamberg
Koster: Henk van Dronkelaar
Beeld:
Bert van der Zwan
Geluid: Teun van Amersfoort

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

Overige mededelingen
Gebedssamenkomst
Vanavond is er om 19.30 uur gebedskring in de Bronkerk. In Matteüs 18 vers 20 zegt de Here Jezus: "Want
waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden". In dit geloof komt de gebedskring
bij elkaar. We komen samen om God te aanbidden, om te danken en om voorbede te doen. We nodigen u
van harte uit om mee te doen.
contactpersonen:
Marius van Dokkum, Hoenderloseweg 76, (tel. 5333164)
Ria Hart, De Parkelaar 14 (tel. 5423712)
**********
Vorming en toerusting
Begin 2016 verschijnt het boek Liberaal christendom - Ervaren, doen denken. Daarin
presenteren elf auteurs, merendeels predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland,
een ruimdenkende en actuele vorm van christendom. Aan de orde komt hoe je vandaag
de dag over God kunt spreken, de persoon van Jezus kunt duiden, de Bijbel leest en vorm
kunt geven aan een door geloof geïnspireerde levensstijl. Dinsdag 29 januari 2019,
20.00 uur houdt Jan Offringa in de Bronkerk een inleiding over Liberaal christendom.
Jan Offringa is predikant te Wijk bij Duurstede
Om 19.45 uur staat de koffie en thee voor u klaar
**********
Ringleiding
De afgelopen maanden hebben we signalen gekregen dat de ringleiding niet goed zou functioneren. Om hier
wat aan te kunnen doen willen we graag inventariseren wat de aard van deze problemen is. Uw reacties kunt
u doorgeven aan Henk Feijen, henkfeijen@chello.nl.
**********
Oecumenische viering: Recht voor ogen - Zondag 20 januari 2019 10.00 uur,
Bronkerk Ugchelen
‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. Het thema
haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken
in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor
eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de
samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit
prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.
De leden van de Oecumenische Stuurgroep Ugchelen hebben de viering voorbereid, waarin in woord, muziek
en verbeelding het thema ‘Recht voor ogen’ aan de orde komt.
U wordt van harte uitgenodigd op zondag 20 januari om 10 uur in de Bronkerk. Na afloop kunt u onder het
genot van een kopje koffie nog wat napraten. Voor de kinderen is er limonade.
**********
Eerste Digitale Nieuwsbrief Bronkerk verschenen
Als u dit leest is de eerste Digitale Nieuwsbrief verschenen. Vond je die leuk? Nog niet geabonneerd? Meld
uje dan aan via aan_afmeldendigitalenieuwsbrief@bronkerk.nl (met laag streepje tussen aan en af). Je krijgt
dan eerst een melding i.v.m. privacywetgeving die je moet retourneren.
Nieuws te melden? Dat kan via kopijdigitalenieuwsbrief@bronkerk.nl
We wensen deze nieuwe loot aan de stam van de nieuwsvoorziening rond de Bronkerk een lang en goed
leven toe. Met jouw aandacht en zorg moet dat lukken.

