NIEUWS
nr. 1472, 18 november 2018

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. 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.

Vandaag
Onder leiding van Neeltje Rietveld maken wij vandaag een start met het tweede blok uit het
jaarthema ‘genade en eeuwigheid’. In dat kader staan wij stil bij een aantal gedeelten uit Matteüs.
Hij beschrijft het Koninkrijk van God als zaad dat wordt uitgestrooid op een akker, opkomt en groeit
tot de dag van de oogst. Het beeld wordt verstoord door een vijand die onkruid in de akker strooit,
waardoor het zaad in de verdrukking komt en groeien moeilijk wordt. Wij herkennen ons in de
knechten. Om ons heen zien we vooral onkruid: onrecht, honger, ellende, verdriet en we vragen:
Heeft het Koninkrijk wel een kans? Waarom haalt God de oogst niet binnen? Zo kunnen ook wij
uitzien naar de dag van de oogst, verlangend naar het moment dat het onkruid wordt gewied, het
onrecht gestraft. Maar wat doen we in de tussentijd? Welke rol spelen wij?

Bloemen
De bloemen gaan vandaag als bemoediging en met een groet van ons allen naar mevrouw A. S.

Zieken
Mevrouw G.L. R is gevallen en heeft haar heup en haar elleboog gebroken. Zij verblijft momenteel in
het Meander Medisch Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort, A2-20. De heer ds H. E.,
Newtonpad 14, 3822 XK Amersfoort. Mevrouw I. T.: Verpleeghuis Warande-Heerewegen, afdeling
Kattenbroek 9; Arnhemse Bovenweg 80, 3708 AH Zeist.

Huwelijksjubilea
Op 21 november a.s. zijn D.en R. 50 jaar getrouwd. Wij wensen hun een vreugdevolle dag toe en
Gods zegen voor de toekomst.
Op 30 november vieren de heer en mevrouw W. W. dat zij 70 jaar getrouwd zijn. Van harte
gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

Collecten vandaag
1e collecte: plaatselijke stille armoede
Helaas zijn er nog veel mensen die onder de armoedegrens leven en verstrikt raken in de
ingewikkelde regelgeving. Wijkdiakenen zijn gespitst op het opvangen van signalen. Zo komen zij
schrijnende situaties op het spoor. Diakenen helpen mensen daar waar nodig met het aanvragen
van regelingen van de overheid. Biedt dit geen of onvoldoende perspectief dan beoordeelt de
diaconie of een gift of renteloze lening verstrekt kan worden. Dat is dan ''stille hulp''.

2e collecte: onkosten kerstnachtdienst De Brug;
bij de uitgang: onderhoud gebouw De Brug

Collecten volgende week, 25 november
1e collecte: diaconie Amersfoort; 2e collecte: Alpha cursus; bij de uitgang: koffie na de dienst in De

Brug.

Opbrengst collecten 7 november (dankdag) en 11 november
Diaconie De Brug: € 94,25; eredienst en wijkpastoraat De Brug: € 214,85; werk onder gevangenen: €
211,87; energiekosten De Brug: € 152,67.

Interval
Vanmiddag ligt de rode loper voor Interval weer uit. U bent van harte welkom om met ons te
genieten van een ‘najaar-interval-soep’. Komt u ook?

Oproep leiding kindernevendienst
Het is mogelijk al opgevallen op de nieuwsbrief of misschien hebben de kinderen er thuis iets over
verteld: we hebben bij de kindernevendienst op dit moment niet altijd voldoende leiding, waardoor
we soms groepen moeten opsplitsen of samenvoegen. Dit doen we liever niet, omdat we de
kinderen het liefst aanspreken op een manier die past bij hun leeftijd en in niet te grote groepen.
Vandaar deze oproep: wie vindt het leuk om met kinderen in de basisschoolleeftijd meer te
ontdekken over de bijbel, ons geloof en alles wat daar mee te maken heeft?
Het zou mooi zijn als we het nieuwe jaar kunnen starten met twee extra mensen!
Voor meer informatie of een keer vrijblijvend meekijken kan je mij mailen: knd@brugkerk.eu.
Elza Huizer, namens alle KND-leiding

Zangdienst
Op 25 november om 17.00 uur verwelkomen we het Chr. Gem. koor "Con Amore" uit Sleeuwijk o.l.v.
Jaap Kwakkel. Tjitske Kwakkel-Homma zorgt voor muzikale ondersteuning op de altviool.
Leantine Dekker leidt de dienst en het orgel wordt deze keer bespeeld door Celis Dekker. Samen
zingen wij de nieuwe week in.

Brug boeken-/CD kast
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. Kijk ook eens bij de kerstkaarten…!

Programma deelthema ‘genade en eeuwigheid’
•
•
•

•
•

zondag 18 november, 10.00 uur: kerkdienst
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).

Uit de kerkenraad
Graag brengen we u en jullie weer op de hoogte van de belangrijkste zaken uit de afgelopen smalle
en brede kerkenraadsvergaderingen.

•

Interim predikant

Zoals u eerder heeft kunnen lezen, heeft de kerkenraad ervoor gekozen voor
de periode waarin we vacant zijn te zoeken naar een interim predikant. De afgelopen weken hebben we gesprekken gevoerd met ds. Dick Looijen, die heeft
aangegeven de komende periode de Brug terzijde te willen staan. Ds. Looijen is
onlangs met emeritaat gegaan en was daarvoor onder meer regionaal adviseur
voor de classicale vergaderingen in Zuid-Holland, directeur van de IZB en van
2010 tot 2015 predikant van de Adventkerk. Geen onbekende dus in
Amersfoort en u kent hem mogelijk ook van een aantal keren dat hij in de Brug is voorgegaan. Ds.
Looijen is vanaf 15 november voor 0,3 fte beschikbaar voor de Brug en zal zich voornamelijk richten
op ondersteuning in het pastoraat, het verzorgen van een aantal (bijzondere) diensten en het
adviseren van de kerkenraad in het proces om te komen tot een beroep. We zijn bijzonder blij dat
ds. Looijen onze wijkgemeente de komende tijd wil ondersteunen en wensen hem Gods zegen voor
het werk in De Brug.

•

Pastoraat

Na het vertrek van ds. Van Dolder en met de komst van ds. Looijen leek het ons goed u te
informeren over de pastorale zorg in de gemeente. U kunt daarvoor in alle gevallen mailen naar
pastoraat@brugkerk.eu. De coördinatoren pastoraat, Jopie Kuiper en Els Zijlstra nemen dan contact
met u op en stemmen wanneer nodig af met ds. Van Wageningen of ds. Looijen.

•

Interval & Wijkherberg

Zoals u weet hebben we sinds enige tijd een min of meer vaste bewoner in de Brug gekregen. Zowel
door de week als om de week op zondagmiddag kunnen mensen in de Brug terecht bij de
Wijkherberg, die is opgezet vanuit de Heilige Geest Parochie. Omdat de activiteiten van Interval en
de Wijkherberg aan elkaar raken is gevraagd of het mogelijk is een keer een gezamenlijke activiteit
te organiseren. In de vergadering van 14 november is hiervoor groen licht gegeven. Omdat we
elkaar ontmoeten vanuit verschillende bloedgroepen heeft de kerkenraad voorgesteld op een
laagdrempelige manier verder kennis te maken en verwachtingen te delen en aan het einde van dit
seizoen met elkaar te evalueren.

•

Nieuw in de Brug

De afgelopen periode hebben we veel nieuwe gezichten in de Brug mogen verwelkomen. En bent u
of jij daar een van, dan hopen we dat u zich thuis bent gaan voelen in de Brug en een plek heeft
gevonden. Vanuit de kerkenraad willen we graag de gelegenheid bieden verder kennis te maken en
ook eens met elkaar in gesprek te gaan of u inderdaad een plek heeft gevonden en wat we daarin
kunnen betekenen. Begin 2019 hopen we een avond te organiseren voor iedereen die de afgelopen
tijd bij de Brug is gekomen. Meer informatie volgt binnenkort.

•

Gemeentebreed project

‘Komt er weer een jongerenreis?’ Deze vraag komt met enige regelmaat voorbij. Het laat zien dat de
afgelopen reizen naar meer smaken en dat er breder behoefte is aan een vervolg. Vanuit de
verschillende tafels wordt op dit moment gekeken of en hoe dat het beste zou kunnen. De gedachte
is dat we niet alleen een reis organiseren, maar voor een aantal jaren met een partnerkerk in het

buitenland zullen optrekken en elkaar op verschillende manieren gaan ontmoeten. Een reis, voor
jongeren of misschien wel met alle leeftijden uit de gemeente, hoort daarbij zeker tot de
mogelijkheden. In de kerkenraad is besproken aan welke criteria het project zou moeten voldoen.
De missionaire tafel werkt dit de komende maanden verder uit en gaat daarna met de GZB of KiA in
gesprek over de mogelijkheden. Zodra er meer bekend is, hoort u dat natuurlijk.

•

Beleid PGA

De algemene kerkenraad van de PGA heeft alle wijkgemeenten een voorstel gestuurd voor het
nieuwe beleidsplan. Afgelopen woensdag hebben we dit stuk in de brede kerkenraad besproken. We
weten ons als wijkgemeente van harte verbonden met het bredere geheel van de protestante
gemeente in Amersfoort. Met de PGA willen we in gesprek hoe die verbondenheid de komende
jaren concreet vorm krijgt vanuit de eigenheid van de wijkgemeenten. Specifiek willen we daarbij
aandacht vragen hoe we als wijkgemeenten op een inspirerende manier kerk voor Amersfoort
kunnen zijn.

•

Begroting

De begroting voor 2019 van de Brug is goedgekeurd door de wijkkerkenraad en gaat nu naar het
college van kerkrentmeesters, die de totale begroting voor de PGA zal bekijken. We zijn dankbaar
dat we voor 2019 een mooie, gezonde begroting hebben, die ons in staat stelt ook komend jaar te
doen wat waar we ons als gemeente toe geroepen weten.
U ziet, heel wat punten die aandacht vragen en waarover we u graag wilden informeren. Heeft u nog
vragen of opmerkingen, of een goed idee, dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt mailen naar
scribaat@brugkerk.eu.
Namens de kerkenraad en met een hartelijke groet, Iwan Dekker, voorzitter

Vandaag

Agenda t/m volgende zondag:

zo 18 nov 14.30 uur: Interval
mw. N.J. Rietveld-de Jong
ma 19 nov 19.30 uur: damescontactgroep
Bas van de Kreeke
wo 21 nov 18.45 uur: gebedskring
Manna Plaisier
vr 23 nov 17.30 uur: tienerclub Solid Rock
Urma Groeneveld,
Simon Rietveld
zo 25 nov 10.00 uur: kerkdienst, thema
organist: Adrie Duizendstra
‘genade en eeuwigheid’,
koster: Bart Oegema
herdenken overledenen.
bhv: Bart Oegema,
zo 25 nov 11.30 uur: Ontmoeting en
Willem in ’t Veld
gezamenlijke maaltijd
knd: Marlies, Saskia/Matthias,
zo 25 nov 17.00 uur: zangdienst m.m.v.
Ariëtte
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.
voorganger:
ouderling:
diaken:
collectanten:

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

