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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 A.J. v.d. S.

Zieken
Mevrouw G.L. R. is gevallen en heeft haar heup en haar elleboog gebroken.
Afgelopen maandag is zij geopereerd. Zij verblijft momenteel in het Meander
Medisch Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort, afdeling A2, kamer 20. Een
kaartje wordt zeer op prijs gesteld.

Overleden
Op 5 november 2018 overleed mevrouw P. v. H. Zij woonde in Nijenstede. De
uitvaartdienst en begrafenis vinden plaats op maandag 12 november 2018 om 15.00
uur in aula 1 van Rusthof. Ds. D.J. van Wageningen zal de dienst leiden. Daarna is er
gelegenheid tot condoleren.

Collecten vandaag
1e collecte: werk onder gevangenen (maatjesproject Amersfoort/Exodus)
Criminele vrienden- of contacten kunnen het voor een(ex-)gedetineerde lastig maken
om niet opnieuw de fout in te gaan na detentie. Het opbouwen van nieuwe contacten en vrienden kan voor een (ex-) gedetineerde lastig zijn. Om de (ex-)gedetineerde
hierbij te ondersteunen wordt er momenteel gewerkt aan het opzetten van een
Maatjesproject, in samenwerking met de Amersfoortse Kerken met Stip en Exodus.
Getrainde vrijwilligers worden maatje van een ex-gedetineerde. De maatjes
ondersteunen de ex-gedetineerden bij terugkomst in de Amersfoortse samenleving
2e collecte: energiekosten De Brug;
bij de uitgang: eredienst en wijkpastoraat De Brug

Collecten volgende week, 18 november
1e: plaatselijke stille armoede; 2e: onkosten kerstnachtdienst in De Brug; bij de
uitgang: onderhoud gebouw De Brug.

Opbrengst collecten 4 november
Zending GZB: € 227,90; onderhoud gebouw De Brug: € 178,15.

‘Op ’t leven – een jaar van genade’, blok 2: ‘genade en eeuwigheid’
Na de aftrap in thema 1, waarin de schepping centraal stond als het eerste moment
waarin mensen de genade van God kunnen proeven, bekijken we in het tweede blok
genade in het licht van de Eeuwigheid en Gods Koninkrijk. Wat betekent genade als
we om ons heen zien dat verdriet en onrecht soms de boventoon lijken te voeren?
Op de zondagen 18 en 25 november staat het thema centraal in de dienst. Voor de
Bruggroepen is materiaal beschikbaar. De groepsleiders ontvangen dat. Ook bij twee
pop-ups, op woensdag 28 november en op zaterdag 1 december, is er gelegenheid
over het thema door te praten. De informatie die hier staat en meer is te vinden op
www.debrugamersfoort.nl.

Programma deelthema ‘genade en eeuwigheid’
•
•
•

•
•

zondag 18 november, 10.00 uur: kerkdienst m.m.v. Happy Songs
zondag 25 november, 10.00 uur: kerkdienst, ook: herdenking van allen die ons
ontvallen zijn
zondag 25 november, aansluitend: ontmoeting na de dienst en gemeenschappelijke maaltijd. Juist op de zondag waarin wij stilstaan bij de mensen die
we moeten missen, is het goed elkaar te ontmoeten. Iedereen, ook wie in de
dienst te gast is, is van harte welkom bij de maaltijd: opgeven is niet nodig!
woensdag 28 november: pop-up in café ‘Albert’ op De Hof van 20.45 tot 22 uur.
Informatie en opgave bij Klaas Bom (klaas.bom@hotmail.com).
zaterdag 1 december: pop-up wandeling met borrel. Start om 14.00 uur bij
restaurant Bavoort, Treekerweg. Informatie en opgave bij Romhild Ruitenberg
(romhildruit@gmail.com).

Hulp gevraagd 1: 25 november
Wie helpt mee met de maaltijd op 25 november en wil iets klaarmaken of meebrengen? Graag aanmelden bij Hannemiek van de Kreeke
(wietsmahannemiek@hotmail.com)

Hulp gevraagd 2: autodienst
Elke zondag wordt een aantal van onze gemeenteleden die minder mobiel zijn met
de auto van en naar de kerkdienst gebracht. Op dit moment ben ik bezig met de
planning voor 2019 en we hebben te weinig vrijwilligers. Wilt u/jij af en toe (ongeveer eens per maand) een gemeentelid halen en brengen? Graag opgeven bij Piet
van Straten, autodienst@brugkerk.eu

Hulp gevraagd 3: Kerstavond
Al veel mensen doen mee aan de voorbereidingen voor 24 december maar… er is
meer hulp nodig. Denk aan: versierders, soepmakers, chauffeurs, muzikanten

(combo XL), hulp bij de organisatie van de wandeling, buffet-klaar-zetters,
tafels/stoelen-klaar-zetters, flyeraars, opruimers, enz. Geef u op, meld je aan! Laat
weten wat u/jij kan en wil doen! Dat kan bij Mieke Wiegeraad: jjj.mieke@gmail.com
en Hella van der Schoot: hella@hellavanderschoot.com

24 december: wandel, deel, doe en vier
Staan de activiteiten van 24 december al in je agenda? De Werkgroep ‘Kerstavond’
heeft een bijzonder programma voor ons in petto. Het is de bedoeling dat wij op 24
december als leden van De Brug met elkaar – én met de mensen om ons heen – op
reis gaan:

Programma 24 december
•
•

•
•

Wandel: 15.30 uur, start wandeling/pelgrimage (ongeveer een uur) voor
liefhebbers. Onder begeleiding. Start en finish: De Brug.
Deel: 17.30 – 18.30 uur, neem gasten, eten en drinken mee. Samen eten we aan
lange tafels. Neem koude gerechten mee. Voor warme soep wordt gezorgd. Zo
maken we samen een heerlijk buffet.
Doe: 19:00 – 20:00 uur, op zoek naar Jezus op allerlei manieren (details volgen).
Vier: 20.15 uur, samen zingen; kerstavond-dienst van 20.30 - 21.30 uur onder
leiding van Neeltje Rietveld.

Brug boeken-/CD kast: sparen voor een treinbaan.
In november steunen we onze eigen oppasdienst. Daar wordt gespaard voor een
houten treinbaan. Betalen met collectebonnen mag ook! Gebruikte kaarten en
ongebruikte enveloppen kunt u doen in de doos die staat naast de boekenkast.

Bruggetjes
Een rubriek met korte mededelingen waarbij de Nieuwsbrief als
’bruggetje’ fungeert tussen degene die iets te melden heeft en de lezer….
• Minisymposium ‘Kanker in het gezin’
In het Toon Hermans Huis Amersfoort op donderdag 15 november van 19.00 – 21.45
uur. Hoe ga je in een gezin om met de gevolgen als een familielid kanker krijgt?
Tijdens dit mini-symposium komen verschillende vragen aan de orde. Informatie en
aanmelden op www.thha.nl Er is plaats voor 75 personen.
• Bedankt 1
Graag wil ik iedereen bedanken voor de bloemengroet, de telefoontjes en kaarten
die ik mocht ontvangen in verband met mijn gebroken pols. Speciaal wil ik Melvin en
Mathea bedanken voor de prachtige zelfgemaakte kaart.
Hartelijke groet, Diet Hamberg
• Bedankt 2
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de kaarten, telefoontjes e.d.

tijdens mijn periode van ziek zijn. Ik heb nog een lange periode van revalideren nodig
naar volledige herstel. Ton van den Broek
• Hometrainer
Een berichtje van de diaconie: af te halen: Axos Kettler Cycle M Hometrainer, bijna twee jaar oud, weinig gebruikt. Mag worden afgehaald.
T. Vossen.
• Bijeenkomst PCOB in De Brug: ‘Mij en Zorg’
Donderdag 15 november, 11-15 uur: bijeenkomst ‘Mij en Zorg’ van de PCOB in De
Brug. Leden en belangstellenden zijn welkom. Informatie: Henk van Essen,
hve747@gmail.com.

Vandaag
voorganger:
ouderling:
diaken:
collectanten:
organist:
koster:
bhv:
knd:

ds. N.J.M. Goedhart
Iwan Dekker
Willem Wallet
Maria Dekker, Eva Rietveld
Adrie Duizendstra
Gerrit Timmerman
Gerrit Timmerman, Els Zijlstra
Marije, Sander, Marieke

Agenda t/m volgende zondag:
ma 12 nov
wo 14 nov
wo 14 nov
vr 16 nov
zo 18 nov
zo 18 nov

16.00 uur: On Track
18.45 uur: gebedskring
19.30 uur: O.N.E. bloemen-workshop
19.00 uur: Bruggenbouwers
10.00 uur: kerkdienst thema ‘genade en eeuwigheid’
14.30 uur: Interval met ‘Interval-soep’

Een actuele versie van de agenda staat op de site:
www.debrugamersfoort.nl

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

Wijkpredikant van De Brug: vacature
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 Hans

Bankrekeningen:
NL09 INGB 0000642386 tnv wijkgemeente De Brug
NL40 INGB 0005036025 tnv diaconie De Brug
NL04 INGB 0001321379 tnv zending, werelddiaconaat De Brug

