Bij de eredienst
Voorganger: Ds. Jan Minnema
Orgel: Warno Ruting
Koster: Ilona Carelse
Lector: Christine Kaastra
Orde van dienst
Orgelspel
Zingen: ‘Hemelhoog’ Lied 460
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 71: 1 en 3
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 221: 1 en 2
Gebed
Zingen: Lied 302: 1 en 2
Gebed om opening van het Woord
Ontmoeting met de kinderen
Zingen: Kinderlied van de maand: “Duizend
cadeautjes..”
Schriftlezing: Exodus 1
Zingen: Psalm 42: 1 en 3
Schriftlezing: Romeinen 8: 31 – 39
Zingen: Lied 916
Verkondiging
Zingen: Lied 904: 1, 4 en 5
Gebeden
Inzameling van de gaven
1e rondgang: diaconie
2e rondgang: werk plaatselijke
gemeente
3e inzameling:
Kerk en Israël
Zingen: Slotlied lied 864: 1 en 2
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 4: De Filistijnen veroveren de ark van de
HEER.
BRON-mensen, we denken aan…
Anneke Brust waar zorgen en moeite zijn. Het is
een lange weg voor haar. Gebed en een kaartje
doen haar heel goed.

Leendert van Voorden die noodgedwongen in
een stoel zit omdat hij zijn voet op een lelijke wijze
gebroken heeft.
Bep Gaasbeek is ten val gekomen en opgenomen
geweest in het Diakonessenhuis te Utrecht.
Afgelopen donderdag mocht zij naar Bovenwegen,
ter revalidatie.
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
m o e t e n
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
1 9 . 0 0 - 1 9 . 3 0 u u r. D a a r k u n t u o o k d e
toegangskaarten afhalen, die u per mail of via de
intekenlijst heeft besteld.
BRON-Mozes-Maand: In de verband met de
naderende musical op 1 en 2 november (Hebt u al
kaarten?) gaan we de komende weken nadenken
over Mozes. Een mooie opmaat tot de musical.
Daarmee hoop ik dat we met elkaar wat meer
inzicht en begrip krijgen voor wie Mozes was, en
soms ook moest zijn. Een boeiende bijbelse figuur
met vele kanten. Deze zondag lezen we uit
Exodus 1. Daarin wordt eigenlijk het decor
neergezet. Het slavenhuis, het diensthuis Egypte.
Het land van de duisternis, waar het volk moest
zuchten onder zware arbeid en tot de Here God
riepen om ontferming.
In tegenstelling tot wat er in ‘de Opgang’ staat,
gaat het volgende week over Exodus 2. Mozes
geboorte en opvoeding. Zeg maar: Mozes in het
biezen mandje. Dat verhaal past heel goed in de

dienst van volgende week want dan wordt Mats,
zoon van Henk en Jolanda van Delft gedoopt!
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 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.
Vakantie Bijbelclub: Het komt nu echt dichterbij:
Dé Vakantie Bijbelclub.
De komende weken
zullen we u en jou elke
week via een berichtje
informeren over de VBC.
Bent u/jij al benaderd om
medewerker te zijn? We
zijn nog hard op zoek
naar vrijwilligers die
tijdens de VBC hun
steentje weer bij willen
dragen. Meld je aan bij
onderstaande personen, of via de website.
Praktische info op een rij
Voor wie: Kinderen van 4-12 jaar.
Wanneer: 23, 24 en 25 oktober
Hoe laat: 9.45u. -11.45u De deur gaat om 09.30u
open!Waar: Nieuwe Kerk (Lichtpunt) te Zeist
We hopen dat ook jij dit jaar weer veel zin hebt om
te komen! En ben je nog nooit geweest? Dan moet
je zeker een kijkje komen nemen! Want ook nu
willen we graag kinderen die God nog niet kennen,
van Hem vertellen. Neem jij iemand mee die
(bijna) nooit naar de kerk gaat? Zo kunnen we veel
kinderen Gods liefde laten zien!
En neem alvast een kijkje op de website: http://
vbczeist.weebly.com/
Hartelijke groet, namens de Werkgroep,

Anne Vergunst en Annemarie van Nes
Inzameling voedselbank: Het volgende weekend
zal er weer ingezameld worden voor de
voedselbank.
Zaterdagmiddag 12 okt. 14.30u tot 16.00u
Zondagmorgen
13 okt.om 9.30u voor de
kerkdienst. Andere tijden brengen? Dit kan in
overleg met Piet Vergunst. We hopen weer veel
kratten te kunnen vullen. U doet toch ook mee?
De diakenen.
BRON-Ontmoeten…
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 7 oktober:
20.00 uur: Viermoment 18-66 jaar (wijkzaal)
20.00 uur: Creatieve groep HobbyBron:
(Catshuis)
Dinsdag 8 oktober:
10.00 uur: Koffiemorgen (Catshuis)
Woensdag 9 oktober:
10.00 uur: Viermoment 67 – 100 jaar (wijkzaal)
Donderdag 10 oktober:
14.30 uur: Seniorensoos, Sjoelcompetitie
(wijkzaal)
Donderdag 10 oktober:
19.30 uur: Repetitie musical Mozes
(kerk-wijkzaal)
Vrijdag 11 oktober:
18.30 uur: Kinderclub (Catshuis)
Zaterdag 12 oktober:
9.00 uur: Repetitie musical “Mozes” – 12.00 uur
(kerkzaal/wijkzaal)
Komende eredienst
Zondag 13 oktober om 10.00 uur: Voorganger is
ds. Jan Minnema. Het orgel wordt bespeeld door
Peter van Nes. In deze dienst zal Mats van Delft
gedoopt worden. De derde collecte is bestemd
voor collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat.

