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Welkom
De kerkenraad heet u van harte welkom in De Brug. De Brug is een kerk van verbinden: we willen God en
mensen verbinden in Jezus. Met elkaar willen wij een gemeente zijn van verschillende mensen: van jong
tot oud, van gelovigen tot zoekers; van wijkbewoners tot mensen uit de rest van de stad en daarbuiten.
Een gemeente die op een open manier inhoud en beleving samen wil brengen. Na de dienst is er gelegenheid in de ontmoetingshal een kopje koffie of thee te drinken. Het welkomstteam (begroette u al bij de
ingang en is herkenbaar aan de button) is graag bereid uw vragen te beantwoorden en is ook na de
dienst nog aanwezig en aanspreekbaar.

Bloemen
De bloemen gaan vandaag als bemoediging naar mevrouw J.H. H.

Zieken
Wij leven mee met en bidden voor gemeenteleden die medische onderzoeken of behandelingen
moeten ondergaan, thuis revalideren of langdurig ziek zijn. Ook denken wij aan mantelzorgers die hen
verzorgen. Mevrouw G.W. H. , de heer ds Hans Eschbach. Mevrouw I. T., Verpleeghuis De WarandaHeereweghe, afdeling Kattenbroek 9; Arnhemse Bovenweg 80, 3708 AH Zeist.

Collecten vandaag
Tijdens de dienst: Zendingscollecte GZB
In het Midden-Oosten, waar zending verboden is, steunt de GZB predikanten. De situatie waarin zij hun
werk doen is erg moeilijk: kerkgebouwen worden gesloten, het publiceren van Bijbels is aan banden
gelegd en christenen worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Vooral moslims die zich bekeren tot
het christendom lopen een groot risico. Het is hen ten strengste verboden om een kerkdienst bij te
wonen. Er ligt veel druk op de predikanten. Zij worden geacht hun (soms getraumatiseerde)
gemeenteleden te helpen, te leiden en hoop te geven. Zelf worden zij bedreigd en vervolgd. Helpt u hen
door hen financieel te ondersteunen?
Ook vragen wij uw gebed.
Bij de uitgang: Onderhoud kerkelijk gebouw De Brug.

Collecten woensdag 7 november
Tijdens de dienst: Diaconie De Brug. Bij de uitgang: eredienst en wijkpastoraat.

Collecten zondag 11 november
Tijdens de dienst 1e collecte: Werk onder gevangenen (maatjesproject Exodus; 2e collecte:
Energiekosten. Bij de uitgang: eredienst en wijkpastoraat.

Opbrengst Collecten vorige week
Inloophuizen DAC: € 315,82; D3G Roemenië: € 196,95; Hervormingsdagcollecte: € 154,35; Zangdienst:
€ 147,45. Via ds. Van Wageningen heeft de diaconie een gift van € 150.00 ontvangen van Mevr. M.

Ouderenpastoraat De Brug.
Het team Ouderenpastoraat start met de voorbereiding van de kerst-attentie voor de senioren in De
Brug. Ook wordt er gewerkt aan de Adventsmiddag voor ouderen die plaats vindt op woensdag 12
december 2018 in De Brug. Noteer deze datum vast in uw agenda!

Dag van de Mantelzorgers.
Voor de Mantelzorgers verzorgt de diaconie van De Brug in samenwerking met Wijnberg Heilige Geest,

De Kandelaar en Indebuurt033 een bijeenkomst. Deze vindt plaats op woensdag 7 november van 12.00
tot ongeveer 14.30 uur in De Brug. We starten met een broodmaaltijd. Bent u mantelzorger, of weet u
iemand die mantelzorger is, dan kunt zich aanmelden bij onderstaande naam. Ook een introducé is
welkom. ‘Mantelzorger’ kan zijn partner, ouder, kind, andere familie, vriend of buur. Aanmelden bij:
Willem Wallet, email: willem.wallet@kpnmail.nl. Uw diaconie

Vrijdag 9 november: Band LEV komt naar Amersfoort
Zendingsorganisatie GZB organiseert een najaarsevent met de band LEV en ds. Jonathan Soro. Op 9
november treden ze op in de kerk van de Kruispuntgemeente te Amersfoort Vathorst. Het belooft een
bijzondere avond te worden. Prachtige muziek wordt afgewisseld met indrukwekkende verhalen van ds.
Soro, een Zuid-Soedanese kerkleider die met zijn volk in een vluchtelingenkamp in Oeganda woont. Van
harte welkom! Meer informatie en aanmelden op www.gzb.nl/event.

Dank
Hartelijk dank voor het lichtpuntje dat bij mij afgelopen zondag werd gebracht in de vorm van een mooi
boeket en daarbij het bezoek. Eveneens geldt deze dank voor de kaartjes die ik van gemeenteleden heb
ontvangen. Met hartelijke groeten, mw. van den Berg(Rina).

Brug boeken-/CD kast. Op zoek naar een treinbaan…….
In de maand oktober was de opbrengst voor het Diaconaal Aandacht Centrum, totaal: € 36,05. In de
maand november steunen we onze eigen kinderoppas. Daar wordt gespaard voor een houten treinbaan.
Door een boek, CD of kaartjes te kopen ‘koopt’ u een stukje houten rails!! Wanneer bij u nog een
ongebruikte houten treinbaan op zolder ligt, neem dan contact op met de leiding van de kinderoppas.
De boekenkast is deze week weer op orde gebracht. Betalen met collectebonnen mag ook!

Vandaag ochtenddienst
voorganger:
ouderling:
diaken:
collectant:
organist:
koster:
bhv:

Agenda t/m volgende zondag:

ds. H.S. Mosterd
Nico Meijer
Samuëlla Jansen-Mellema
Ruben van Straten
Piet de Vries
Ilse Lagerweij
Willem Wallet en Albert
Falkena
knd: Femke, Hannemiek en
oudsten blijven in de dienst.

zo 4 nov
ma 5 nov
di 6 nov
wo 7 nov
wo 7 nov
wo 7 nov
vr 9 nov

14.30 uur: Interval
19.30 uur: Damescontactgroep
13.00 uur: Wandelen met O.N.E.
12.00 uur: Bijeenkomst mantelzorgers
18.45 uur: Gebedskring
19.30 uur: Dankdag
17.30 uur: Tienerclub Solid Rock

In deze on-line editie zijn de namen van sommige personen met initialen weergegeven i.v.m. de A.V.G.
•
•
•
•

Ouderenpastor: dominee D.J. van Wageningen, 033-4681706, pastoraat@brugkerk.eu
De Brug: Schuilenburgerweg 2, 3816 TB Amersfoort, 033-4725109, www.brugkerk.eu
Muziekcoördinator: Robert Dingemanse, 06-48313667, muziek@brugkerk.eu
Ledenadministratie: woensdagmorgen (9-11 uur) in De Brug of administratie@brugkerk.eu
• Kerkbalans: Jan Grevengoed: 033-4725820, kerkbalans@brugkerk.eu
Is een gemeentelid in het ziekenhuis of elders opgenomen? Meld het de coördinator van het
pastoraat: Jopie Doorduijn: 033-4944606, pastoraat@brugkerk.eu.
Bericht voor de nieuwsbrief (max.
72 woorden) voor do 12 uur naar
nieuwsbrief@brugkerk.eu.
Deze editie is gemaakt door Cindy.
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