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Bij de eredienst

Oppas-kinder- en tienernevendienst

Voorganger: Ds. Jan Minnema
Orgel: Warno Ruting
Koster: Simon van Delft
Lector: Henk van Amerongen

Er is oppas-/kinder-/tienernevendienst voor kinderen
tot 15 jaar. Het gaat deze week over Micha 7: 1 – 7
en 18 – 20: Gods trouw aan zondige mensen.

Orde van dienst
Vierde Advent
Orgelspel
Zingen voor de dienst: Hemelhoog 326
Welkom en mededelingen
Aansteken van de Advents-kaarsen
Zingen: Psalm 24: 1 en 2
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 24: 5
Leefregel
Gebed
Zingen: Lied 452
Symbolische Bloemschikking
“Gods belofte van zegen en genade”
De teksten van vorige week verwezen naar geboden
en regels en deze zondag staat in het teken van de
trouw van God aan ons. Want God is een God die
vergeeft. Op die God stelt Mischa zijn vertrouwen. In
de natuur symboliseert de klimop “trouw”. De plant is
het hele jaar groen, biedt schuilplaatsen voor dieren
en de plant hecht zich aan de ondergrond.
Gebed om opening van het Woord
Ontmoeting met de kinderen
Zingen projectlied: ‘Geef licht’
Schriftlezing: Micha 7: 1 - 7 en 18 - 20
Zingen: Lied 451: 1, 2 en 5
Schriftlezing: II Corinthiërs 5: 17 - 21
Zingen: Lied 441: 1 en 8
Verkondiging
Zingen: Lied 433: 1, 3 en 4
Gebeden
Inzameling van de gaven
1e rondgang: diaconie
2e rondgang: werk plaatselijke gemeente
3e inzameling: orgels
Zingen: Slotlied Lied 435: 1 en 2
Zegen besloten met driemaal gezongen ‘Amen’
Denkt u aan de zendingsbussen bij de uitgang!

BRON-mensen, we denken aan…
Mevr. M. Verduijn-Hamoen die na revalidatie weer
naar huis terug mocht keren.
Dhr. Van Ee die na verblijf in het ziekenhuis weer
naar huis terug mocht keren.
Dhr. Van Delft die afgelopen week een operatie
heeft ondergaan in het UMC. Hij mag waarschijnlijk
voor Kerst naar weer naar huis.
Antoinette en Sjoerd Stellingwerf waar veel
spanning en onzekerheid is omtrent de gezondheid
van Antoinette.
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…
BRON-Kerstnacht: Met dankbaarheid en vreugde
geven wij u kennis…..
Komende dinsdag, 24 december, vieren we de
geboorte van Jezus. Komt allen tezamen. Het thema
is: “Het kind dat verbindt”. Medewerking aan de
dienst wordt verleend door Le Shaddai olv Gert J.
Hans. Het orgel wordt bespeeld door Peter van Nes,
Louise Vrieling speelt dwarsfluit. We zingen een
vrolijk lied, want heden is de Heiland geboren!
Na afloop van de dienst is er een goed samen-zijn
met glühwein en chocomelk.
BRON-Autorijdienst: De kerkenraad is dringend op
zoek naar één of twee gemeenteleden, die de autorijdienst op zich willen nemen. Per 1 januari 2020
stopt de heer Frits de Groot met deze functie. De
heer De Groot heeft zich vele jaren zeer dienstbaar
gemaakt door het ophalen van gemeenteleden, die
niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen. De
kerkenraad wil dan ook langs deze weg de heer
De Groot heel hartelijk danken voor dit stukje
vrijwilligerswerk. Maar nu de vraag: Wie wil en kan
dit van de heer De Groot overnemen? Op dit moment
gaat het om drie gemeenteleden, die opgehaald
willen worden. Voor aanmelden en/of inlichtingen
over de autorijdienst. Scriba Johan Boogaard. Tel.nr.
030-6855341. E-mail scribadebron@ziggo.nl

BRON-Oliebollenverkoop: Ook dit jaar zijn er weer
van die overheerlijke oliebollen en appelbeignets te
koop. Op Oudejaarsdag (dinsdag 31 december)
starten de oliebollenbakkers al vroeg met het klaarmaken van het beslag en gaan dan bakken. De
oliebollen kosten per 10 stuks € 7.50 en de
appelbeignets zijn € 1.70 per stuk. De bestellingen
kunnen worden afgehaald op Oudejaarsdag tussen
14.00 en 16.00 uur in de wijkzaal van de Sionskerk.
En uiteraard staat dan de koffie (met een overheerlijke oliebol) weer klaar. Vul het bestelformulier
in dat u op de stoelen vindt.
Aktie Kerkbalans 2020 – lopers gezocht: Het lijkt
nog ver weg, maar eind januari is er weer de
jaarlijkse Aktie Kerkbalans, de belangrijkste
inkomstenbron van de kerk. De voorbereidingen zijn
al in volle gang. De enveloppen worden persoonlijk
overhandigd en opgehaald door een gemeentelid.
Hiervoor zijn we voor deze editie nog op zoek naar
drie gemeenteleden die deze belangrijke taak op
zich willen nemen, omdat een aantal vaste lopers
deze keer niet in de gelegenheid is om te lopen. Bent
u degene die dit wil doen? Meldt u dan aan bij Eric
Leunk, ouderling-kerkrentmeester: 030-6995158,
ericleunk@wijkgemeentedebron.nl Ook voor meer
informatie kunt u bij hem terecht.
BRON-Afsluitingsavond
Musical
Mozes:
Donderdag 23 januari 2020 om 20.00 Noteert u de
datum vast?
BRON-Ontmoeten…
Na de dienst is er in de wijkzaal koffie
of thee en limonade. Van harte
welkom om elkaar daar te ontmoeten.

Komende erediensten
Dinsdag 24 december, Kerstnachtdienst, 21.00
uur: Voorganger is ds. Jan Minnema. Met
medewerking van Le Shaddai. Het orgel wordt
bespeeld door Peter van Nes. De derde collecte is
voor de wijkkas.
Woensdag 25 december, 1e Kerstdag, 10.00 uur:
Voorganger is ds. Jan Minnema. Het orgel wordt
bespeeld door Warno Ruting. De derde collecte is
voor het Werelddiaconaat Kinderen in de Knel.
Zondag 29 december, 10.00 uur: Voorganger is ds.
M. van der Kooij. Het orgel wordt bespeeld door
Warno Ruting. De derde collecte is voor de
predikantsplaatsen.
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

