Bronkerkbrief
Zondag 10 februari 2019
Orde van de dienst
Orgelspel

Koor: ‘Blessed are the Peacemakers’

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Meditatie 1

Aanvangslied -- (zo mogelijk staande)
 Koor: Antifoon: 514c
 Lied 67: 1 allen, 2 Koor, 3 allen
 Koor: Antifoon: 514c

Koor: ‘I offer you peace’ (Mahatma Gandhi)

- moment van stilte –
Gezongen bemoediging: Lied 291c Koor met allen
Openingsgebed (daarna gaan wij zitten)
Kyriegebed, gevolgd door gezongen Kyrië
Glorialied: Lied 304 ‘Zing van de Vader’
RONDOM HET WOORD
Groet
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.
Gebed bij opening van de Schrift

Meditatie 2
Koor: ‘Celtic Prayer’
Moment van stilte
Koor: ‘Peace Prayer’ (Franciscus van Assisi)
RONDOM ONS ANTWOORD
Gebeden (voorafgegaan door Lied 367k door koor en
afgewisseld met allen ) – stil gebed – Onze Vader
De kinderen van de kindernevendienst komen terug
in de kerk
De allerkleinsten kunnen worden opgehaald uit de
oppas
Inzameling van de gaven
Tijdens de inzameling van de gaven klinkt:
‘Ubi caritas’, Ola Gjeilo (*1978, N)
WEGZENDING EN ZEGEN: Lied 430 staande
gezongen

Schriftlezing (door de lector): Matteus 5 : 1 - 13a

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Ad Wijlhuizen (Apeldoorn)
Ouderling van dienst: Toos Kwappenberg
Lector: Anja van der Hart
Organist: Jan Hamberg
Koor:
Con Passione o.l.v. Ronald van Drunen
Koster: Teun van Amersfoort
Beeld:
Henk Feijen
Geluid: Erik Linden

Bestemming collecten:
1: Eigen Diaconieproject
2: Kerk
Uitgang: Stichting Present
Na de dienst: Info + koffiedrinken

Overige mededelingen
Informatie van de beroepingscommissie en kerkenraad
Vandaag, na de dienst, informeren we jullie over onderstaande zaken:
1. Voortgang beroepingswerk
2. Vertrek en opvolging Marinus Ditzel
3. Nieuw diaconaal project
Het eerste punt in de kerkzaal en de andere twee punten in de Duiker.
***********
Extra Gemeentevergadering op woensdag 20 februari 19:30 uur
Deze zondag informeren we de gemeente over de voortgang van het beroepingswerk.
Op woensdag 20 februari is er een extra gemeente vergadering over dit zelfde onderwerp. We nodigen u van
harte uit voor deze gemeentevergadering: aanvang 19:45 uur. Vanaf 19:30 uur inloop voor de koffie/thee.
***********
Gebedskring
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)
***********
Liturgie 10 februari; Teksten en vertaling van de door het koor Con Passione gezongen liederen.
Als u de gezongen liederen nog eens na wilt lezen kunt de gehele liturgie vinden op onze website van de
Bronkerk bij “Vieren” onder “Komende zondag”. http://www.bronkerk.nl/komende_zondag .
Degenen die niet over internet beschikken kunnen een kopie van de gezongen liederen opvragen bij
Gert de Bruin. Tel. 0653393285
**********
Kerkcafé
Zondag 3 maart a.s. is alweer het laatste Kerkcafé van dit seizoen.
Het wordt bijna traditie om het seizoen af te sluiten met een maaltijd, voorbereid samen met Get-Inspired.
Kerkcafé begint deze keer om 17.00-uur en de avond zal in het teken staan van Moldavië.
We gaan Moldavische gerechten eten, Moldavische muziek beluisteren, iets horen over de cultuur en over
het project in Neculaieuca. Interesse? Opgeven is noodzakelijk (graag voor 27 februari) via de flap-over die
in de hal van de Duiker komt te staan of via een mailtje naar: marijkevdroest@gmail.com
Van harte welkom!
**********
Kunstverkoop
In de hal van De Duiker zijn mooie schilderijen te bewonderen en te koop. Meest non-figuratief en met
prachtige kleuren. Ze zijn afkomstig van een kunstliefhebber die is overleden. De opbrengst is voor de goede
doelen van de Waterloopleinmarkt.
De prijzen staan erbij; contant afrekenen kan bij Marinus Ditzel (indien aanwezig) of neem contact op met
Tjeerd van der Meulen, tel. 06-44074229 of Hetty Wouda, tel. 055-5221201
**********
Digitale Nieuwsbrief
Al velen 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.

