Bronkerkbrief
Zondag 27 januari 2019
Orde van de dienst
OM TE BEGINNEN

Eerste Schriftlezing: Psalm 139 : 1 - 6 (door de
lector)

Orgelspel
We luisteren naar het lied: Ken je mij?
Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
Tweede Schriftlezing: Lucas 4 : 14 - 30
Aanvangslied: Lied 287 : 1, 2 en 5 (zo mogelijk
staande)

- moment van stilte –

Zingen: Lied 528 : 1 - 5
Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 653 : 1, 2, 3 en 4 (we gaan zitten)

Zingen (na meditatief orgelspel) :
De Heer heeft mij gezien en onverwacht.
( LvdK 487 : 1 – 3)

Kyriegebed met gezongen Kyrië

RONDOM ONS ANTWOORD

Glorialied: Gloria Taizé, in canon

Gebeden – stil gebed – Onze Vader (gezongen,
Lied 1006)

Bemoediging en drempelgebed

RONDOM HET WOORD
Groet
Gebed bij de opening van de bijbel
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 nevendienst

De kinderen van de kindernevendienst komen terug
in de kerk
De allerkleinsten kunnen worden opgehaald uit de
oppas
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 1000 : 1 - 5
WEGZENDING EN ZEGEN
Amen (gezongen)

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Eline van Iperen uit
Asten-Someren.
Ouderling van dienst: Mientje Schep
Lector: Melcher Zeilstra
Organist: Paul Gelderloos
Koster Tom Wouda
Beeld: Jasper Bosch
Geluid: Tom Wouda

Bestemming collecten:
1: Diaconie
2: Kerk
Uitgang: Stichting Present

Overige mededelingen
Vorming en Toerusting: Liberaal christendom voor iedereen – ds. Jan Offringa
Begin 2016 verscheen 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 een inleiding over Liberaal christendom.
Jan Offringa is predikant te Wijk bij Duurstede
**********
Inspiratiebijeenkomsten
Inmiddels hebben zich bijna 80 mensen opgegeven voor een van de geplande Inspiratiebijeenkomsten. Dit
jaar gaan deze over Johannes 4: het gesprek bij de put van Jezus met de Samaritaans vrouw.
Wie zich nog op wil geven kan dat doen bij Pietie van der Meulen, tel. 5419964. Alleen nog plaats op
maandag 28 jan. 14.30 uur; maandag 4 febr. 14.30 uur; maandag 4 febr. 20 uur; donderdag 14 febr. 20 uur
en op maandag 18 febr. 20 uur.
Als nog van harte welkom!
De mensen die zich al hebben aangemeld krijgen bericht via de mail of via een briefje.
***********
Eerste Digitale Nieuwsbrief Bronkerk verschenen
Als u dit leest zijn de eerste Digitale Nieuwsbrieven verschenen. Vond je die leuk? Nog niet geabonneerd?
Meld je 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.
**********
Uitnodiging extra gemeentevergadering zondag 10 februari na de dienst
Op zondag 10 februari zal na de dienst de gemeente over 2 zaken worden geïnformeerd.
1. Voortgang beroepingswerk
2. Vertrek en opvolging Marinus Ditzel
Deze gemeentevergadering wordt gehouden in de Duiker.
**********
Muzikale begeleiding voor de Gebedskring
Wie van jullie vind het fijn om een muziekinstrument te bespelen? en wie zou zijn of haar muzikale talent
willen inzetten bij het begeleiden van de Gebedskring?
De Gebedskring komt één keer per maand bij elkaar op zondagavond om 19.30 uur in de Bronkerk. Wanneer
een paar mensen zich zouden aanmelden, dan kunnen we een schema maken zodat je per toerbeurt kunt
begeleiden. Ik hoor graag van je!
Ria Hart , tel. 055-5423712, e-mail: riahart.gbyh@gmail.com
**********

