Bronkerkbrief
Zondag 3 februari 2019
Orde van de dienst
OM TE BEGINNEN

Eerste Schriftlezing: Psalm 62: 1 – 9 (door lector)

Orgelspel

Zingen: Psalm 62: 1, 5 en 7

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Tweede Schriftlezing: Matteüs 6: 24 – 34

Aanvangslied: Lied 280: 1, 2 en 3 (zo mogelijk
staande)

Zingen: Lied 919: 1, 2 en 4

– moment van stilte –

Uitleg en verkondiging
Orgelspel

Bemoediging en Drempelgebed
Zingen: Lied 979 : 1, 2, 3, 4, 5 en 14
Zingen: Lied 280: 4 en 5 (we gaan zitten)
RONDOM ONS ANTWOORD
Kyriegebed met gezongen: Kyrië (Taizé)
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
Glorialied: Lied 885: 1en 2
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 kindernevendienst.

De kinderen van de kindernevendienst komen terug
in de kerk.
De allerkleinsten kunnen worden opgehaald uit de
oppas.
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 978: 1, 3 en 4
WEGZENDING EN ZEGEN
Amen (gezongen)

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Johan Weijenberg (Harfsen)
Ouderling van dienst: Mientje Schep
Lector: Jan Schoneveld
Organist: Jan Hamberg
Koster: Marinus Ditzel
Beeld:
Joep Zeldenrijk
Geluid: Erik Linden

Bestemming collecten:
1: Werelddiaconaat – Bangladesh
2: Kerk
Uitgang: Stichting Present
Na de dienst koffiedrinken

Overige mededelingen
Informatie van de beroepingscommissie en kerkenraad
Op zondag 10 februari zal, na de dienst, de gemeente over 2 zaken worden geïnformeerd:
1. Voortgang beroepingswerk
2. Vertrek en opvolging Marinus Ditzel
******************************
Kunstverkoop
Vanaf maandag 4 februari kunt u in de hal van De Duiker mooie schilderijen bewonderen en kopen.
Meest non-figuratief en met prachtige kleuren. Ze zijn afkomstig van een kunstliefhebber die helaas
is overleden. De opbrengst is voor de goede doelen van de Waterloopleinmarkt.
De prijzen staan erbij, contant afrekenen kan met Marinus Ditzel (indien aanwezig) of neem contact
op met Tjeerd van der Meulen, tel. 06-44074229 of Hetty Wouda, tel. 055-5221201
******************************
DVDuiker
Op vrijdag 8 februari draait DVDuiker de film ‘Call Me by Your Name’. De avond begint om 19.45
uur in de Duiker, inloop vanaf 19.30 uur. Entree is € 7,50, voor jongeren € 3, --. De opbrengst van
deze avond is bestemd voor het diaconale project in India “Onderwijs voor Dalit kinderen”. Meer
informatie over film vindt u in de Bron, op de website, op de flyers in de hal en op de tafel bij de
toreningang.
******************************
Gespreksgroep Liberaal Christendom
Hebt u ook zo geïnteresseerd geluisterd naar de lezing van Jan Offringa over Liberaal Christendom?
Een uiterst boeiende lezing afgelopen dinsdag over een al 3 jaar geleden verschenen boek met die
titel. Dat boek was de aanleiding om in het kader van Vorming en Toerusting een van de schrijvers
uit te nodigen. Veel mensen hebben kunnen genieten van zijn uitleg over deze stroming in de
theologie.
Die avond kwam het idee naar voren om dit boek, of delen daaruit, nog eens in een speciale
gespreksgroep te bespreken. Diverse mensen hebben zich er al voor aangemeld. Wilt u daar ook bij
zijn? Datum en tijd van aanvang wordt nog in overleg vastgesteld.
Opgave bij Pietie van der Meulen, pietievdm@planet.nl.
******************************
Digitale Nieuwsbrief
Al 80 mensen hebben zich aangemeld als abonnee van de Digitale Bronkerkbrief via
aan-afmeldendigitalenieuwsbrief@bronkerk.nl (met een laag streepje tussen aan en af). Iedere week
ontvangen zij via de mail nieuws vanuit de Bronkerk. Nog geen abonnee? Meld u dan nu aan.
Volgende week o.a.: Een contactmedewerker vertelt over de veranderingen in de afgelopen 20 jaar.

