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Bij de eredienst

Zingen: Slotlied lied 416: 1, 2, 3 en 4

Voorganger: Ds. Jan Minnema
Orgel: Peter van Nes
Koster: Bertus Carelse
Lector: Janny van Delft

Zegen
Besloten met driemaal gezongen ‘Amen’

Orde van dienst

Oppas-kinder- en tienernevendienst

Orgelspel
Zingen: ‘Hemelhoog’ Lied 429
Nog voordat je bestond kende Hij je naam

Er is oppas-/kinder-/tienernevendienst voor
kinderen tot 15 jaar. Het gaat deze week over 1
Samuël 5: De Ark bij de Filistijnen.

Welkom en mededelingen

BRON-mensen, we denken aan…

Zingen: Psalm 139: 1 en 7

Mevr. Corrie van Dijk – Koetsier die morgen wordt
opgenomen in het Diaconessenziekenhuis te
Utrecht voor een rugoperatie. Ze maakt een
moeilijke tijd door na het overlijden van haar man en
door het getob met haar rug, maar is blij dat het de
operatie nu eindelijk gaat plaatsvinden.

Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 139: 8 en 9
Introductie
Zingen: Psalm 130c: 1, 2, 3 en 4
Woorden ten leven: Lucas 15: 3b - 7
Gebed om opening van het Woord
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing: Exodus 2: 1-10
Zingen: ‘Hemelhoog’ 58
Klein, klein kindje
Verkondiging
Zingen: ‘Hemelhoog’ 460
Ik zal er zijn
Geloofsbelijdenis
Kinderen komen terug uit nevendienst
Zingen: ‘Op Toonhoogte’ 356: 1, 3 en 4
Here Jezus, wij zijn nu
Ontmoeting met de kinderen
Zingen: Kinderlied van de maand: “Duizend
cadeautjes..”
Bediening van de doop
Zingen: Lied 348: 1, 6 en 9
Gebeden
Inzameling van de gaven, de 3 rondgangen
worden tijdens de dienst gehouden
1e rondgang: diaconie
2e rondgang: werk plaatselijke
gemeente
3e inzameling:
Kerk in Actie Werelddiaconaat

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de
uitgang.

Mevr. Riek Visser die een moeilijke tijd doormaakt
na het overlijden van haar man Leo. Ook zelf tobt
ze met lichamelijke ongemakken. Een teken van
meeleven kan ze zeker gebruiken.
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 die in Bovenwegen verblijft 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…
Zangdienst: Vanavond is er weer een zangdienst
met medewerking van Credo onder leiding van
Hilbert Kamphuis. Lekker een uurtje zingen, u komt
toch ook? De zangdienst begint om 19.30 uur.
Vacatures ambtsdragers: Het jaar 2019 loopt
weer ten einde, dat betekent voor de kerkenraad
van onze wijkgemeente dat er weer nieuwe
ambtsdragers nodig zijn. Onze kerkrentmeester
Ries Muller en onze diaken Cees Niessen zijn beide
aftredend en herkiesbaar per 31 december
2019. Beiden hebben aangegeven dat zij zich niet
meer herkiesbaar stellen. De kerkenraad vraagt aan
haar gemeenteleden om namen in te dienen voor
de vacature Kerkrentmeester en Diaken. Voor de
vacature Kerkrentmeester is het van belang dat
deze overdag de gelegenheid heeft om de taak

Gebouwenbeheer op een goede manier uit te
kunnen voeren. Voor de vacature Diaken is het van
belang dat deze vooral de administratieve kant van
de functie beheert. Graag de namen indienen per
mail aan scribadebron@ziggo.nl of schriftelijk en
ondertekend aan de scriba Johan Boogaard. De
kerkenraad rekent op uw meedenken.
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!
Hieronder vast een klein voorproefje. Scene uit de
musical met Mozes en Aäron gespeeld door Sjoerd
en Johan.

Foto: Fred Manschot
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-Mozes-Maand: In 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 2. Mozes
geboorte en opvoeding. Zeg maar: Mozes in het
biezen mandje.
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
We zijn aan het aftellen, nog 15 nachtjes slapen en
dan start de Vakantie Bijbelclub weer. Wij hebben
er zin in! Hopelijk jullie ook. Weer drie ochtenden vol
muziek,
verhalen,
spellen en geknutsel.
We
willen
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! 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. Elke ochtend hebben we zeker nog 7
mensen nodig!! Ook met hulp op één ochtend zijn
we geholpen. Meld je aan bij onderstaande
personen, of via de website. Een aantal specifieke
taken willen wij er uitlichten.
Gezocht: Oppas: voor de kinderen onder de 4
zoeken we vrijdag nog oppas, zodat hun vaders en
moeders kunnen helpen bij de grotere kinderen.
Keuken: Achter de schermen is er ook genoeg te
doen. We zoeken iemand die op donderdag of
vrijdag in de keuken wil helpen. Heb je een vraag
over een specifieke taak, stel deze dan gerust bij
één van de werkgroepleden. Daarnaast willen we
iedereen oproepen om te danken en te bidden voor
de VBC. Danken voor het vele werk wat al verzet is,
enthousiasme wat hierin ook doorstraalt. Gebed
voor de kinderen die gaan komen, de bereidheid

hiervoor en natuurlijk dus ook voor voldoende
medewerkers!! De VBC is voor kinderen van 4-12
jaar. We komen op
23, 24 en 25 oktober
van 9.45 uur - 11.45
uur (op vrijdag tot
12.30u incl. lunch) bij
elkaar in de Nieuwe
Kerk in Zeist.
De
deur gaat om 09.30u
open! Neem alvast
een
kijkje
op
de
website:
http://vbczeist.weebly.com/
Hartelijke groet,
namens de Werkgroep, Anne Vergunst en
Annemarie van Nes
Eten in de wijkzaal: Vrijdag 25 oktober 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 op het menu
een uitgebreide Indonesische rijsttafel met een
heerlijk toetje als dessert. De kosten bedragen €10
p.p. inclusief een drankje. De netto opbrengst is
voor de wijkkas. Opgave is verplicht (aanmelden
uiterlijk maandag 21 oktober) dit kan middels de
antwoordstrook onderaan de kerkbrief of via de mail
bij Jan van den Berg bergzeist@outlook.com

BRON-Ontmoeten…
Na de dienst is er in de wijkzaal
koffie, thee en limonade.
Van harte welkom om elkaar daar te
ontmoeten.
Activiteiten deze week
Maandag 14 oktober:
20.00 uur: Kleding maken Musical Mozes
(wijkzaal)
Dinsdag 15 oktober:
10.00 uur: Koffiemorgen (Catshuis)
20.00 uur: Moderamenvergadering (Catshuis)
Donderdag 17 oktober:
19.30 uur: Repetitie musical Mozes
(kerk-wijkzaal)
Vrijdag 18 oktober:
18.30 uur: Kinderclub (Catshuis)
Zaterdag 19 oktober:
9.00 uur – 12.00 uur: Repetitie musical Mozes
(kerk-/wijkzaal)
Komende eredienst
Zondag 20 oktober om 10.00 uur (vanaf 9:45
zingen we een aantal liederen voor de dienst):
Voorganger is ds. Jan Minnema. Het orgel wordt
bespeeld door Warno Ruting. De derde collecte is
bestemd voor de predikantsplaatsen.

