Kerkbrief
Protestantse Wijkgemeente De Bron

Bij de eredienst
Voorganger: Ds. D. van der Wel uit Langbroek
Orgel: Peter van Nes
Koster: Nicoline Carelse
Lector: Marius Schakel
Orde van dienst
Orgelspel
Zingen: ‘Zingende gezegend´ Lied 213: Dit huis,
een herberg onderweg (melodie Psalm 84)
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 108: 1
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 108: 2
Gebed om ontferming
Gezongen leefregel: Lied 310
Gebed om opening van het Woord
Ontmoeting met de kinderen
Zingen: Kinderlied van de maand: ‘Dank U wel’
Schriftlezing: Matteüs 25: 31 t/m 40
Zingen: Lied 317: 1
Schriftlezing: Lucas 10: 25 t/m 37
Zingen: Lied 317: 2 en 3
Uitleg en verkondiging ´Wie is mijn naaste?´
Zingen: Lied 286
Gebeden (dankgebed/voorbede/stil gebed/
gezamenlijk Onze Vader)
Inzameling van de gaven
1e rondgang: diaconie
2e rondgang: werk plaatselijke
gemeente
3e inzameling:
algemeen kerkenwerk
DENKT U OOK AAN DE ZENDINGSBUSSEN?!
Zingen: Slotlied lied 416
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 3: De Heer roept Samuël.
BRON-mensen, we denken aan…
We noemen:
Sjoerd Stellingwerf, die begonnen is aan een
traject van behandeling.
Anneke Brust, die tobt met haar gezondheid.
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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!
Koop ze vooral nu al,
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.
De verkoop van de toegangskaarten is iedere
donderdag in de hal van de wijkzaal tussen 19.0019.30 uur. Daar kunt u ook de toegangskaarten
afhalen, die u per mail of via de intekenlijst heeft
besteld.
BRON-oktober-MOZES-maand: Komende maand
zullen de lezingen gaan over Mozes. Als soort van
opmaat naar de uitvoering van de musical ‘Mozes’
op 1 en 2 november.
Heeft u trouwens al kaarten gekocht of besteld?
Mozes is een kleurrijk figuur. Hij heeft vele kanten.
We hebben dat ook gezien in de bijeenkomsten van
‘Zomer met Mozes’. Zowel in het Jodendom, het
Christendom als ook in de Islam is Mozes een
belangrijke man Gods. Maar als je goed je oor te
luisteren legt bij verhalen dan blijft dat Mozes in zijn
leven ook nogal wat geworsteld heeft met de vragen
‘Wie ben ik?’ en ‘Wat moet ik’. Komt u luisteren?
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-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 naar
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.
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/ 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
Benefietconcert in Apeldoorn ten bate van
stichting Als kanker je raakt op 12 oktober 2019:

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 30 september:
19.30 uur: Kleding maken musical Mozes
(Wijkzaal)
Dinsdag 1 oktober:
10.00 uur: Koffiemorgen (Catshuis)
Woensdag 2 oktober:
10.00 – 17.00 uur: Kleding maken musical
Mozes (Wijkzaal)
19.45 uur: Leerkring (Catshuis)
Donderdag 3 oktober:
19.30 uur: Repetitie musical Mozes (koor en
acteurs) Kerk-/wijkzaal)
Vrijdag 4 oktober
18.30 uur: Kinderclub (Catshuis)
Zaterdag 5 oktober:
9.00 – 12.00 uur: Repetitie musical Mozes (Kerk/wijkzaal)
Komende eredienst
Zondag 6 oktober (Israëlzondag) om 10.00 uur:
Voorganger is ds. Jan Minnema. Het orgel wordt
bespeeld door Warno Ruting. De derde collecte is
bestemd voor Kerk en Israël.
Website wijkgemeente De Bron:
www.wijkgemeentedebron.nl

Op zaterdag 12 oktober a.s. vindt er een benefietconcert plaats, waarvan de opbrengst geheel ten
goede komt aan de stichting Als kanker je raakt.
Hieraan werken mee de Chr. Gemengde Zangvereniging ‘Jubilate Deo’ uit Woudenberg o.l.v.
Marco den Toom, het Elspeets Mannen Ensemble
o.l.v. Dick van Asselt, Marcel van de Ketterij (orgel)
en Kees de Bruin (piano). Ds. Arie van der Veer,
medeoprichter van Als kanker je raakt, houdt een
overdenking en licht het werk van de stichting toe.
De avond is in de Eben-Haëzerkerk, Zonnedauw 8,
Apeldoorn, aanvang 19.30 uur. Toegangsprijs:
voorverkoop € 5,-; kinderen t/m 12 jaar 2,50,
kaarten te koop bij de Chr. Boekhandel Droogendijk
(Voorstraat 23, Woudenberg), via de koorleden of
via www.alskankerjeraaktwebshop.nl. Aan de
kerk zijn de kaarten: € 7,50, kinderen t/m 12 jaar
€ 3,50. Meer informatie: Mathilde de Wit-van
Weelde, 06-22218488. Graag tot 12 oktober!
BRON-Ontmoeten…

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

