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We denken ook aan allen die thuis of elders met
moeite of zorg te maken hebben, we wensen hen
van harte Gods nabijheid en kracht.

Bij de eredienst
Voorganger: Ds. Jan Minnema
Orgel: Warno Ruting
Koster: Teun van Hall
Lector: Christine Kaastra

Musical Mozes
Kaartverkoop musical Mozes: Eindelijk is het
zover:
de
kaarten voor
de
musical
zijn te koop!
Maak
er
vooral nu al
gebruik van,
want bij de
Musical Ruth
hebben
we
vele mensen
moeten
teleurstellen.
Vol is Vol!

STARTZONDAG; EEN GOED VERHAAL
Orde van dienst
Orgelspel
Zingen voor de dienst: Hemelhoog 562: ‘Mijn
Vader Dank U wel’
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 100: 1,2 en 4
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 218
Gebed
Zingen: Hemelhoog lied 428: ‘Jezus is de goede
Herder’

Voor de gemeenteleden die thuis met ons meeleven
en een kaart willen bestellen: op de website van
onze wijkgemeente kunt u alles over de wijze van
bestellen lezen:
www.wijkgemeentedebron.nl/musical.
Wanneer u geen internet gebruikt dan kunt u een
informatiefolder aanvragen bij Gerard Bos, telefoon

Gebed om opening van het Woord
Ontmoeting met de kinderen
Zingen: Kinderlied van de maand: ‘Dank U wel’
Schriftlezing: Lucas 15: 1 - 10
Zingen: Lied 89
Verkondiging

030-6962519. Deze wordt dan bij u thuisbezorgd.
BRON-oktober-MOZES-maand: Het kan u niet zijn
ontgaan dat op 1 en 2 november de musical ‘Mozes’
in de Sionskerk wordt opgevoerd. Dat belooft een
mooi verhaal te worden over de man Gods die het
volk Israël uit Egypte mocht brengen. In de aanloop
daarnaartoe zullen we in de maand oktober
verhalen horen over Mozes. Het goede verhaal van
Gods bevrijding voor een volk in verdrukking. Mis
het niet, en wees erbij zondag aan zondag!

Zingen: Lied 800:1 en 4
Gebeden
Inzameling van de gaven
1e rondgang: diaconie
2e rondgang: werk plaatselijke
gemeente
3e inzameling:
zendingscollecte
DENKT U OOK AAN DE ZENDINGSBUSSEN?!
Zingen: Slotlied lied 939

Zomer met Mozes: Het waren drie mooie
bijeenkomsten over Mozes/Mosjè/Moesa. We
hebben gehoord én geleerd over Mozes in de drie
tradities: christendom, jodendom en islam. Ja want
in alle drie de godsdiensten heeft Mozes een
prominente plaats. Het was en is leerzaam om te
ontdekken dat er zoveel kanten aan Mozes zitten.
Dat was een mooie opmaat voor het najaar en in de
aanloop naar ‘Mozes, de musical’.

Zegen beantwoord met 3x gezongen ’Amen’
Oppas-kinder- en tienernevendienst
Er is oppas-/kinder-/tienernevendienst voor
kinderen tot 15 jaar. Het gaat deze week over
1 Samuël 1:1-2:10 De geboorte van Samuël.
BRON-mensen, we denken aan…

BRON-MOZES-KUNST:
Er
wordt
druk
gerepeteerd, gezongen, gespeeld, gelachen en
gesnotterd, gewerkt, kledingstukken gemaakt.
Zoveel mensen in touw voor de musical. Het belooft
een prachtige en kleurrijke uitvoering te worden.
Mensen die het beste van zichzelf geven om iets
moois te maken. Er zijn ook mensen die niet spelen,

Sjoerd Stellingwerf, die in de week na zijn huwelijk
moet beginnen aan de behandeling.
Anneke Brust, die al een poos tobt met haar
gezondheid.
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zingen of anderszins meedoen met de musical.
Maar die hebben wellicht andere gaven en talenten.
Misschien bent u vaardig met klei, of ziet u het voor
zich in een schilderij. Laat u inspireren door Mozes
in de komende weken en maak iets creatiefs. Dan
komt er wellicht een heuse expositie van alle mooie
kunstuitingen die vanuit de gemeente zijn gemaakt.

in de Mirtehof. Wie kan en wil ons +/- één keer in
de twee maanden helpen? Het gaat om het klaar
maken (en opruimen) van de kerkzaal, het halen
en terugbrengen van enkele bewoners binnen de
Mirtehof en het schenken van een kopje koffie/
thee. Dit samen met een collega vrijwillig(st)er.
Hartelijk welkom. Verdere info bij ds. J.W. van de
Kamp janwillemvandekamp@zorggroepcharim.nl,
030-6988777

Nog te vermelden…
Huwelijk: Op vrijdag 20 september is het een
heugelijke dag voor Sjoerd Stellingwerf en
Antoinette van Nierop. Zij bevestigen voor Gods
aangezicht hun ja aan elkaar, en vragen Gods
zegen over hun samen-zijn. Wat een rijkdom
wanneer twee mensen elkaar in de ogen mogen
kijken en elkaar lief krijgen. Zich willen verbinden
aan elkaar met hart en ziel. Samen vieren zij hun
trouwverbond in een dienst op vrijdag 20 september
in de Sionskerk. De dienst begint om 15:00 uur. Wilt
u in uw gebeden om Sjoerd en Antionette heen
staan en indien mogelijk met hen de lofzang
aanheffen op die dag. We wensen hen een
stralende dag toe en Gods nabijheid en Zijn
onmisbare zegen in hun samen-zijn.

Ontmoetingsdag ‘Als kanker je raakt’: Onder het
thema ‘Zin in Leven?!’ organiseert de stichting Als
kanker je raakt een kleinschalige ontmoeting voor
iedereen die is geraakt door kanker. De insteek is
laagdrempelig. Iedereen is welkom op woensdag
13 november van 10.30 - 15.30 uur in het
Beauforthuis, Woudenbergseweg 70,
3711 AB Austerlitz.
Horen dat je geraakt bent door kanker heeft een
onvoorstelbaar diepe impact op je geestelijk en
lichamelijk welzijn. Niet alleen voor jou, maar ook
voor je naasten. Er is een diep besef van
kwetsbaarheid en eindigheid. Er komen vragen
boven die gaan over kwetsbaarheid, over
sterfelijkheid, over hoe nu verder? Waarom
overkomt mij dit? Hoe pak ik mijn leven weer op?
Hoe geniet ik weer van het leven? Met de
ontmoeting ‘Zin in Leven?!’ wil de stichting mensen,
die door kanker worden geraakt, ondersteunen. De
dag heeft een afwisselend programma en staat in
het teken van ontmoeting, (h)erkenning en
bemoediging. Bouwina de Haan begeleidt de dag.
Wijnanda Heslinga verzorgt een creatieve
workshop. Er is volop gelegenheid elkaar te
ontmoeten, onder het genot van koffie/thee en een
lunch. De begeleiders zijn zeer deskundig en weten
uit ervaring wat het betekent om te leven met
kanker.
Meer
informatie?
Aanmelden?
Er is ruimte voor 12 deelnemers. Graag vooraf
aanmelden op www.alskankerjeraakt.nl of stuur
een e-mail naar ontmoeten@alskankerjeraakt.nl

Putten uit de Bron van een Goed Verhaal: Het
jaarthema is dit jaar “een goed verhaal”. Vertellen
we elkaar nog goede verhalen? Leven wij vanuit het
Goede Verhaal wat God ons vertelt in Zijn Woord?
Mensen leven van verhalen. We hebben elkaar veel
te vertellen. Soms moet je het van ver halen, om te
kunnen vertalen wat je wilt verhalen. Maar iedereen,
jong en oud heeft een verhaal. We schrijven
allemaal ons eigen levensverhaal. Dat mag en kan
je delen met elkaar. Elke week is er in de kerkbrief
een uitnodiging om iets te doen met het jaarthema.
Aan u de uitdaging om daar iets mee te doen in uw
eigen omgeving. Volgende week beginnen we
daarmee. Dus let goed op de kerkbrief en vertel
elkaar verhalen van hoop en liefde.
Eten in de wijkzaal: Vrijdag 27 september is het
restaurant in de wijkzaal weer open voor iedereen.
Vanaf 17.30 uur bent U van harte welkom, de
maaltijd begint om 18.00 uur. Dit keer staat er op
het menu:
Bloemkool en boontjes met een
gekookte aardappel en een gehaktbal. Het toetje
bestaat uit vla of yoghurt.
De kosten bedragen E 10,-- p.p. inclusief 1 drankje.
De netto opbrengst is voor de wijkkas.
Opgave is verplicht !! (aanmelden uiterlijk
woensdag 25 september)
U kunt dit doen middels de antwoordstrook
onderaan de kerkbrief of via mail bij Jan van den
Berg, bergzeist@outlook.com

BRON-Ontmoeten…

Oproep t.b.v. Dienst van Woord en Gebed
Mirtehof: Eén keer in de twee weken is er op
dinsdagochtend een Dienst van Woord en Gebed
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Website wijkgemeente De Bron:
www.wijkgemeentedebron.nl

Na de dienst is er in de wijkzaal
koffie of thee en limonade.
Van harte welkom om elkaar daar
te ontmoeten.
Activiteiten deze week
Maandag 16 september:
19.30 uur: Kleding maken musical Mozes
Dinsdag 17 september:
10.00 uur: Koffiemorgen (Catshuis)

Predikant: ds. Jan Minnema
Breehoven 72, 6721 SN Bennekom
Tel. 06-83540819, of
dominee@wijkgemeentedebron.nl

Woensdag 18 september:
13.30 uur: BRON-koffie-BRON (Kerk/Wijkzaal)
Donderdag 19 september:
10.00 uur: Ouderen Bijbelkring (Wijkzaal)

Telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en
vrijdag van 9.00 - 9.30 uur. Buiten deze tijden graag
een terugbelverzoek met naam en telefoonnummer
op de voicemail of per mail.

Donderdag 19 september:
19.30 uur: Repetitie musical Mozes
(Kerk/wijkzaal)
Vrijdag 20 september:
15.00 uur: Huwelijksdienst Sjoerd Stellingwerf
en Antoinette van Nierop (Kerkzaal)

Scriba: Johan Boogaard
Bachlaan 171, 3706 BZ Zeist
Tel 030-6955341/06-28437932; of
scribadebron@ziggo.nl

Vrijdag 20 september:
18.30 uur: Kinderclub (Catshuis)

Coördinatie ouderenpastoraat
Contactpersoon: In eerste instantie: Johan
Boogaard (gegevens zie scriba). In tweede
instantie: ds. Jan Minnema (gegevens zie
predikant).

Komende eredienst
Zondag 22 september om 10.00 uur, Viering
Heilig Avondmaal: Voorganger is ds. Jan
Minnema. Het orgel wordt bespeeld door Warno
Ruting. De derde collecte is bestemd voor het
onderhoud van de gebouwen.
De Avondmaalcollecte van 22 sept. zal gehouden
worden voor Stichting Hartekind.
Deze stichting zet zich in voor onderzoek naar
aangeboren hart afwijkingen bij kinderen.
Dagelijks krijgen 3 kinderen een openhartoperatie.
"Kind zijn, hart nodig!"

Opgang: www.opgang.info

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

Antwoordstrook Eten in de Wijkzaal
Hierbij geeft
…………………………………………………………………………………………………
zich op voor de maaltijd in de wijkzaal op 27 september
Aantal personen ………………
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