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Bij de eredienst

Ontmoeting met de kinderen

Voorganger: Ds. Jan Minnema
Orgel: Warno Ruting
Koster: Ilona Carelse
Lector: Ina van Doorn

Zingen: Kinderlied van de maand: ‘Dank U wel’

Orde van dienst
Orgelspel
Zingen: ‘Hemelhoog’ Lied 181: Hij kwam bij ons…
Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
Zingen: Psalm 32: 1 en 2
Bemoediging en groet
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer,
g. die hemel en aarde gemaakt heeft,
v. die trouw houdt tot in eeuwigheid
g. en niet laat varen de werken van Zijn
handen.
v. Genade zij u en vrede van God onze
Vader, van Jezus Christus onze Here, door
de Heilige Geest,
g. Amen
Zingen: Psalm 32: 4
Kyriegebed
v.Laten wij de Eeuwige aanroepen
om ontferming over de nood van de
wereld en laten wij zijn naam prijzen,
g. want zijn barmhartigheid heeft geen
einde.
v. Zo bidden wij:…
Zingen: Kyrie Eleison
Zingen: Lied 654: 1 en 4
DE SCHRIFT
Schriftlezing: Psalm 32
Zingen: Lied 905: 1 en 2
Verkondiging

Zingen: Geloofsbelijdenis
Tafelgebed
U komt onze dank toe,
Heer onze God,….
Zingen: Lied 405: 1 en 3
U komt onze dank toe,
Heer onze God,…..
Voorbeden
Besloten met gezamenlijk ‘Onze Vader’
Vredegroet
Instellingswoorden
Nodiging
Avondmaalcollecte is voor Stichting Hartekind
Gemeenschap van brood en wijn
Dankgebed
ZENDING EN ZEGEN
Zingen: Lied 909
Zegen
Besloten met driemaal gezongen ‘Amen’
Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de
uitgang?!
Oppas-kinder- en tienernevendienst
Er is oppas-/kinder-/tienernevendienst voor
kinderen tot 15 jaar. Het gaat deze week over 1
Samuël 2: 11 – 36: Eli’s zonen leven slecht.
BRON-mensen, we denken aan…
Sjoerd Stellingwerf, die gaat beginnen aan een
reeks behandeling.
Anneke Brust die al een poos tobt met haar
gezondheid.

Zingen: Lied 905: 3 en 4
DE MAALTIJD
Inzameling van de gaven
1e rondgang: diaconie
2e rondgang: werk plaatselijke
gemeente
3e inzameling:
Onderhoud gebouwen

Zij en allen die thuis of elders met moeite of zorg te
maken hebben, wensen we van harte Gods
nabijheid en kracht.

Nog te vermelden…

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!
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
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!
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,
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.
BRON-koffie-BRON
Nu de zomerperiode op zijn einde loopt stoppen we
even met de inloopmiddagen in de kerk. We hebben
ontdekt dat er te weinig PR gemaakt is, waardoor
weinig mensen de weg naar de kerk vinden voor
een praatje, koffie en ontmoeting. We gaan het
zeker herhalen, maar dan gaan we het beter in de
markt zetten. De mensen die trouw elke week in de
kerk geweest zijn om mensen te ontvangen: heel
hartelijk dank voor jullie inzet!
BRON-Jaarthema: Een goed verhaal

Vorige week zijn we gestart met het winterseizoen.
Heeft u zich al aangemeld bij een activiteit? Er is
plaats genoeg om mee te doen. De keuze is reuze!
Afgelopen zondag hadden we het mooie verhaal
van Jezus over het verloren schaap.
Wat is God blij met ieder schaap (mens) dat de weg
naar de kudde vindt.
We hoorden ook een prachtig en ontroerend
verhaal over een ontmoeting, zomaar op straat voor
de deur van iemand waarin gedeeld werd in de
vreugde en de kracht van het evangelie. Daarnaast
was er het verhaal over de Kringloop, dat zoveel
mensen zich inzetten! Iedereen heeft een verhaal.
Iedereen kan vertellen van zijn of haar leven en de
dingen die je meemaakt. Doet u mee.
BRON-uitdaging 1.
Op een aantal momenten in het jaar wordt u
uitgedaagd, of zo u wilt gevraagd om uw verhaal te
vertellen. We zijn benieuwd wat Bronners met
elkaar delen. Doet u mee? Hier volgt de eerste
vraag/uitdaging:
Wat heeft u aan de Bijbel? Welke bijbeltekst of welk
bijbelverhaal hoort bij u? Schrijf de tekst op of (voor
jongeren en wie dat wil) teken het bijbelverhaal.
Heeft u veel tijd? Schrijf of teken de tekst of het
verhaal dan op een papieren hart. Plak de harten op
een groot vel en het komt op een mooie plek in de
kerk. Wie wil zijn of haar bijbelverhaal delen? We
zijn benieuwd. Inleveren kan tot 15 oktober.
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
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 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

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
Activiteiten deze week
Maandag 23 september:
19.00 uur: Gebedskring (consistoriekamer)
19.30 uur: Kleding maken musical Mozes
(Catshuis)
20.00 uur: Kerkenraadsvergadering (wijkzaal)
Dinsdag 24 september:
10.00 uur: Koffiemorgen (Catshuis)
20.00 uur: Groeikring (wijkzaal)
20.00 uur: Lev kring (bij één van de leden thuis)

Donderdag 26 september:
14.30 uur: Seniorensoos Sionsbron (wijkzaal)
19.30 uur: Repetitie musical Mozes (Kerk/wijkzaal)
Vrijdag 27 september
17.30 uur: Eten in de wijkzaal
18.30 uur: Kinderclub (Catshuis)
Komende eredienst
Zondag 29 september om 10.00 uur: Voorganger
is ds. D. van der Wel. Het orgel wordt bespeeld door
Peter van Nes. De derde collecte is bestemd voor
algemeen kerkenwerk. Na de dienst is er
koffiedrinken in de wijkzaal.
Website wijkgemeente De Bron:
www.wijkgemeentedebron.nl
Predikant: ds. Jan Minnema
Breehoven 72, 6721 SN Bennekom
Tel. 06-83540819, of
dominee@wijkgemeentedebron.nl
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.
Scriba: Johan Boogaard
Bachlaan 171, 3706 BZ Zeist
Tel 030-6955341/06-28437932; of
scribadebron@ziggo.nl
Coördinatie ouderenpastoraat
Contactpersoon: In eerste instantie: Johan
Boogaard (gegevens zie scriba). In tweede
instantie: ds. Jan Minnema (gegevens zie
predikant).
Opgang: www.opgang.info

