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Bij de eredienst

Oppas-kinder- en tienernevendienst

Voorganger: Ds. M. Wielhouwer uit Ede
Orgel: Peter van Nes
Koster: Bertus Carelse
Lector: Gerard Bos

Er is oppas-/kinder-/tienernevendienst voor
kinderen tot 15 jaar. Het gaat deze week over
Kolossenzen 1: 1-14: ‘Een geloof dat groeien kan’.

Orde van dienst
Zingen voor de dienst: Lied 121: 1, 2, 3 en 4
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 680: 1, 2 en 4
Bemoediging en groet
V:
G
V
G
V

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
die niet loslaat het werk dat zijn hand begon
Genade zij u en vrede van God onze Vader,
van Jezus Christus, onze Heer.
G Amen

BRON-mensen, we denken aan…
Mevr. Meta van Breenen (Bilderdijklaan 19, 3705
BL), die vanuit de Warande naar huis terug mocht
keren.
Mevr. Carla Meerwijk (Nijenheim 6329, 3704 BL),
die thuis is om aan te sterken in aanloop naar een
operatie.
Dhr. Frans Brust (Brinkhove 11, 3702 SP), die
thuis moet revalideren.
Onze scriba dhr. Johan Boogaard (Bachlaan 171,
3706 BZ), die – na een paar dagen thuis – weer
opgenomen is in het Diak in Utrecht (Bosboomstraat 1, 3582 KE).

Zingen: Lied 216: 1, 2 en 3

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

Gebed om ontferming

Dank…

Zingen: Lied 158b
Gebed om opening van het Woord
Ontmoeting met de kinderen
Zingen: Kinderlied van de maand: ‘Ga met God’
Schriftlezing: Genesis 3: 8-13, Romeinen 5: 1-9
en Johannes 6: 66-69
Zingen: Lied 920: 1, 2 en 3
Verkondiging
Zingen: ELB: lied 170: 1 en 2 ‘Groot is uw trouw, o
Heer’.
Gebeden (dankgebed, voorbede, stil gebed,
gezamenlijk ‘Onze Vader’)
Inzameling van de gaven
1e rondgang: diaconie
2e rondgang: werk plaatselijke
gemeente
3e inzameling: jeugd- en
jongerenwerk
DENKT U OOK AAN DE ZENDINGSBUSSEN?
Zingen: Lied 150a, 1, 2, 3 en 4
Zegen besloten met 3x gezongen ’Amen’

Wij willen u hartelijk danken voor de felicitaties, die
wij in allerlei vormen ontvingen ter gelegenheid van
onze jubilea op 20 juni (40 jaar getrouwd) en 27 juni
(40 jaar predikant). Het heeft ons goed gedaan dat
zovelen ons een kaart stuurden, een bloemetje
lieten bezorgen of ons verrasten met een cadeau in
welke vorm dan ook.
We hebben deze dagen met onze kinderen en
kleinkinderen intens beleefd en er van genoten. U
en jullie leverden daaraan bijdrage.
We hebben dit zeer op prijs gesteld. Hartelijk dank
hiervoor. Namens ons beiden van harte Gods
zegen voor u allen.
Anneke en Fré van Roest
Nog te vermelden…
OPEN-BRON = koffie-BRON: Ging of gaat u ook
wel eens met vakantie? En bezoekt u dan wel eens
een kerk? Hoe fijn is het toch dat kerken in
toeristische plaatsen vaak de hele dag – elke dag –
open zijn. Men kan de architectuur of kunst
bewonderen. Maar wat is het ook mooi dat we
wereldwijd in elk godshuis de stilte mogen zoeken.
De aanwezigheid van God, een moment van rust,
van bezinning, van de blik naar binnen en het hart
naar boven. Alleen of met anderen.
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Ook dichter bij huis zijn vele godshuizen. De
Sionskerk is niet elke dag open maar we vinden wel
dat we als kerk ook door-de-weeks toegankelijk
moeten zijn. Daarom bent u bijzonder welkom op de
woensdagmiddag. Tussen 13.30 en 16.30 uur is de
kerk open. Voor stilte en persoonlijke bezinning
maar ook voor koffie en ontmoeting. Neemt u gerust
iemand mee want de kerk is van en voor ons
allemaal. Zo zijn wij, ook wanneer we dicht bij huis
blijven, steeds samen onderweg.

Activiteiten deze week

Eten in de wijkzaal: Noteert u het vast in uw
agenda? Op vrijdag 23 augustus is er weer eten in
de wijkzaal, met een Italiaans tintje!

Komende eredienst

Zomer met Mozes: Wie is Mozes? De een zegt een
leider, de ander een wetgever, weer een ander
bevrijder. Mozes spreekt tot de verbeelding. Niet
voor niets komt er begin november een musical
Mozes op de planken in de Sionskerk.
Mozes is een verbindende figuur. Hij is bekend in
Jodendom, Christendom en Islam. Elk van de
godsdiensten heeft een beeld van hem. Maar hoe
kijkt u naar Mozes?
We leggen ons oor te luisteren bij wat de tradities
zeggen, en proberen uit te vinden wie Mozes voor
ons is. Een spannende zoektocht. Doet u mee?
Op woensdagmorgen 21 en 28 augustus en
woensdag 4 september van 10:30 tot 12:00 uur, in
het Catshuis. Gewoon lekker een stukje lezen en er
achter zien te komen wie Mozes voor je is. Kom en
sluit je aan. Opgave is niet nodig. Van harte welkom!
Nieuw hier?
Bent u voor
het eerst in
deze kerk? En wilt u nader contact met de
gemeente of met de predikant? Neem gerust voor
meer informatie contact op met Johan Boogaard,
onze scriba, E-mail scribadebron@ziggo.nl of tel.nr.
030-6955341. U bent van harte welkom!

Dinsdag 13 augustus:
10.00 uur: Koffiemorgen (Catshuis)
Woensdag 14 augustus:
13.30 uur: Bron-koffie-BRON (Kerk/Wijkzaal)
Donderdag 15 augustus:
14.00 uur: Kleding maken musical Mozes
(Wijkzaal)

Zondag 18 augustus om 10.00 uur: Voorganger is
ds. Jan Minnema. Het orgel wordt bespeeld door
Warno Ruting. De derde collecte is bestemd voor de
predikantsplaatsen. Na de dienst is er weer
gelegenheid voor ontmoeting met koffie, thee en
limonade.
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

