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Welkom
De kerkenraad heet u van harte welkom in De Brug. Een bijzonder woord van welkom voor
degenen die vandaag te gast zijn om in de kring van de Bruggemeente een overleden
dierbare te gedenken. Na de dienst is er gelegenheid in de ontmoetingshal een kopje koffie
of thee te drinken. Er zijn diverse activiteiten rond het thema ‘genade en eeuwigheid’. U
wordt van harte uitgenodigd wat langer te blijven en mee te doen, ook met de
gezamenlijke maaltijd zo rond het middaguur: er is op u gerekend! 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 aanwezig.

Vandaag
De ochtenddienst wordt geleid door Klaas Bom. Dirk van Wageningen leidt de herdenking van
alle overledenen, in het bijzonder hen die ons het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. Ook
Jopie Doorduijn levert een bijdrage. Vanmiddag leidt Leantine Dekker de zangdienst. Een
bijzondere dienst: de laatste ‘reguliere’ zangdienst in De Brug en ook de laatste dienst met
medewerking van Jaap Kwakkel.

Thema
Beide diensten staan in het teken van deze laatste zondag in het kerkelijk jaar:
eeuwigheidszondag. Het is de tweede zondag in het teken van het thema ‘genade en
eeuwigheid’. Vanochtend lezen we uit Hebreeën, vanmiddag uit Johannes en Openbaring. Wat
genade (ook) is en wat duidelijk naar voren komt op de zondag van de voleinding is dat Gods
schepping volmaakt zal worden. Daarin spelen wij een belangrijke rol, evenals de heiligen die
ons zijn voorgegaan. We horen er allemaal bij, niemand kan worden gemist. Het gaat vandaag
over de volmaking van de gemeenschap, van de onderlinge verbondenheid en over de
Voleinder van het geloof, de Heer zelf.

Bloemen
De bloemen gaan vandaag met een groet van ons allen naar mevrouw G.L. R.. Zij verblijft
momenteel in het Meander Medisch Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort, afdeling A2, kamer
20. Wij wensen haar een spoedig herstel.

Zieken
Mevrouw C.R. K. revalideert na rugklachten: wij wensen haar beterschap.
De heer ds H. E.,
Mevrouw I. T.: Verpleeghuis Warande Heerewegen, afdeling 3, Kattenbroek 9; Arnhemse Bovenweg
80, 3708 AH Zeist.

Collecten vandaag 10.00 uur
1e collecte: diaconie Amersfoort.
De diaconie Amersfoort heeft haar eigen verantwoordelijkheid wanneer het gaat om ondersteuning
en zorg aan de naaste. De opbrengst van deze collecte is voor de diverse diaconale uitgaven, die uw
diakenen op hun weg tegenkomen. Te denken valt aan individuele financiële ondersteuningen op

plaatselijk niveau, maar ook landelijke diaconale activiteiten en mondiale hulp, zoals noodhulp.
2e collecte: onkosten kerstnachtdienst; Bij de uitgang: onderhoud gebouw De Brug

Collecten vandaag 17:00 uur
Tijdens de dienst: onkosten zangdienst Bij de uitgang: diaconie Amersfoort

Collecten volgende week, 2 december
1e collecte (Avondmaalscollecte): Voedselbank Amersfoort; 2e collecte: missionair werk IZB; bij de
uitgang: eredienst en wijkpastoraat De Brug.

Opbrengst collecten 18 november
Plaatselijke stille armoede € 224.96; onkosten Kerstnachtdienst De Brug € 174.46
Onderhoud gebouw De Brug € 144.75.

Zangdienst
Zoals u misschien al weet, komt er m.i.v. januari 2019 helaas een einde aan onze maandelijkse zangdiensten. We hebben er dus nog twee te gaan.
Vanmiddag verwelkomen we het koor "Con Amore" uit Sleeuwijk o.l.v. Jaap Kwakkel. Tjitske
Kwakkel-Homma zorgt voor muzikale ondersteuning met haar altviool. Leantine Dekker leidt deze
dienst. Aan het orgel deze keer Celis Dekker.
Voor de agenda: 16 december, 16.00 uur (n.b. afwijkend aanvangstijdstip): Chr. Streekmannenkoor
"NW-Veluwe" o.l.v. Martin Mans. Samen zingen we de nieuwe week in!
De zangdienstcommissie

Einde aan een traditie
Met ingang van 2019 houden onze zangdiensten helaas op te bestaan. Vanmiddag is de laatste
'reguliere' zangdienst, zoals u elders kunt lezen. Daarmee is dat ook de laatste keer dat Jaap
Kwakkel optreedt, deze keer als dirigent en niet als organist. Een woord van dank is zeker op zijn
plaats aan Jaap voor zijn inzet, meer dan twintig jaar lang, voor de zangdiensten in De Brug. Een
bijzonder woord van dank is er voor Wil Oegema en Ali Vreekamp die als zangdienstcommissie vele
jaren gezorgd hebben voor een goede organisatie en een goed verloop van de dienst.
Namens de kerkenraad, Iwan Dekker

Programma deelthema ‘genade en eeuwigheid’
•
−
−

−
•
•
•

Vandaag, zondag 25 november:
10.00 uur: kerkdienst met herdenking van de overledenen
aansluitend aan de ochtenddienst: ontmoeting 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!
17.00 uur: zangdienst
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).
donderdag 29 november: pop-up: als er een bij het thema passende film draait in De Lieve
Vrouw: naar de film met Mieke en Matty. Maandag is bekend wat er draait. Uiterlijk dinsdag
beslissen we. Zin om mee te gaan? Meld je bij Matty mattyvandestreek@gmail.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).

Diaconale Najaarscollecte (DNC) 2018
Op zondag 14 oktober was de collecte bestemd voor de DNC 2018. Ook ontving u via Drieluik van
oktober de folder met acceptgirokaart. De diaconie heeft drie goede doelen uitgekozen: Woongroep
Amervoorde, Meijerink Uitvaartzorg en De Appeltaartconcerten in De Voorde. Veel mensen hebben
een bijdrage overgemaakt, waarvoor onze hartelijke dank. Echter, we hebben de indruk dat nog niet
iedereen een gift heeft gegeven omdat de opbrengst ver achterblijft met voorgaande jaren.
Misschien bent u het vergeten en wilt u alsnog een gift overmaken? Dat kan op NL20 INGB 0000
1396 31 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente, Amersfoort. Hartelijk dank! College van diakenen.

Concert AJO in Sint-Joriskerk
Vrijdag 7 december 2018 om 20.00 uur treedt in de Sint-Joriskerk het Amersfoorts Jeugd Orkest
(AJO) o.l.v. Rolf Buijs op. Dit grote orkest van talentvolle jongeren voert werken uit van Von Weber,
Mahler, Tchaikovsky en Saint-Saëns. Het is het jaarlijkse concert van de Stichting Vrienden van de
Sint-Joriskerk en voor iedereen toegankelijk! Kaarten à € 20 per stuk (incl. consumptie in de pauze
en na afloop); tot 18 jaar gratis toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar ’s avonds aan de kerk, die om
19.15 uur open gaat.

Koffiedrinken na de zondagsdienst
Vind u het ook zo prettig de gemeenteleden onder het genot van een kopje koffie of thee te
spreken? Om dit mogelijk te maken hebben wij dringend een koffieschenker of schenkster nodig.
Het gaat om circa acht keer per jaar dus dat is te overzien. Wilt u meer informatie dan kunt u een
van de kosters aanschieten. Wij zien uw aanmelding graag tegemoet op kosters@brugkerk.eu t.a.v.
Jaap Wiersma.

Welkomstteam
Veel mensen, waaronder vooral ook de gasten onder ons, ervaren het als prettig, om bij het binnenkomen van de kerk voor een kerkdienst, welkom geheten te worden. Ook wordt als belangrijk
ervaren, dat gasten of kerkleden die tijdens het koffiedrinken geen aanspraak hebben, door leden
van het welkomstteam aangesproken worden.
Nu is de gemiddelde leeftijd van de leden van het welkomstteam nogal aan de hoge kant. Wij hebben nieuwe leden nodig en wat zou het fijn zijn als de gemiddelde leeftijd van ons team drastisch
omlaag gebracht kan worden. Voor jonge gasten en jeugdige kerkleden is het fijn om ook door
jonge mensen welkom geheten of aangesproken te worden. Dinsdagavond, 27 november om 20.00
uur (tot hooguit 21.15 uur ), in zaal 2, hebben we onze jaarlijkse vergadering. Schroom niet om te
komen als je interesse hebt, je bent uiteraard hartelijk welkom!!! Voor meer informatie kun je me
tijdens het koffiedrinken aanspreken of bel me: 06 40328732. Mailen kan ook: jacohu@hetnet.nl.
Namens de leden van het welkomstteam, Jan Huizing.

Nieuw in De Brug?
Wij ontmoeten met regelmaat nieuwe leden en gasten in De Brug: van harte welkom! Wilt u bezoek
ontvangen om nader kennis te maken? Laat het ons weten: pastoraat@brugkerk.eu of bel Jopie
Doorduijn, coördinator pastoraat: 033 494 46 06.

Boeken- en CD-kast
Er zijn ook kerstkaarten aanwezig in onze kast in de garderobe, slechts 10 cent per stuk! Kijkt u ook
eens even bij het aanbod? Zoek voor weinig geld een boek, een kaart of een cd uit voor uzelf of als
attentie voor een ander. Betalen met collectebonnen mag ook. In november gaat de opbrengst naar
onze eigen kinderoppasdienst. Daar wordt gespaard voor een houten treinbaan.

Oproep leiding kindernevendienst
Het is u 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 2 extra mensen! Voor meer informatie of een keer vrijblijvend
meekijken kan je mij mailen: knd@brugkerk.eu.
Elza Huizer, namens alle KND-leiding.

Gebedsbrief
De Gebedsbrief voor december treft u aan als bijlage bij deze Nieuwsbrief.

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

ochtenddienst

zangdienst

dr. K. Bom
Jopie Doorduijn
Dick van Karsbergen
Ruben van Straten, Charlotte Reinders
Klaas Telgenhof
Bart Oegema
Rita Eijkelenboom, Willem Wallet
Elza, Marijke, Mieke

mw. L.P. Dekker
Ineke Ruiter
Hilbert Knul
Celis Dekker
Bart Oegema
Albert Falkena, Ingrid Steenbeek

Agenda t/m volgende zondag:
ma 26 nov 16.00 uur: On track
di 27 nov 10.00 uur: bijeenkomst team Ouderenpastoraat De Brug
wo 28 nov 18.45 uur: gebedskring
wo 28 nov 20.45 uur: pop-up in café Albert (De Hof)
do 29 nov
…. uur: pop-up: naar de film in De Lieve Vrouw met Mieke en Matty.
vr 30 nov 19.00 uur: Bruggenbouwers
za 1 dec 14.00 uur: pop-up wandeling bij café Bavoort (Treekerweg)
za 1 dec 16.00 uur: kerkdienst avondmaal in kleine kring, met ds. D.J. van Wageningen
zo 2 dec 10.00 uur: kerkdienst
zo 2 dec 14.00 uur: Interval
Zie voor de meest actuele agenda de site van De Brug: 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 Ditte

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

Gebedsbrief
December 2018
Spreuken 3: 5 en 6
Vertrouw op de Heer met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan Hem bij alles wat je doet,
dan baant Hij voor jou de weg.

God danken:

God bidden:

• voor onze interim predikant Dick Looijen,
voor zijn steun in het pastoraat, in
bijzondere diensten, en bij de
beroepingsprocedure;
• dat wij als gemeente ons dit seizoen nog
meer met elkaar verbonden mogen voelen
door alle gezamenlijke activiteiten, zoals
de maaltijd na de dienst op 25 november,
en voor alle vrijwilligers die dit mogelijk
maken;
• voor de gemeenteleden die vieren dat zij
50 of 70 jaar getrouwd zijn.

• voor mensen in de wijk die opzien
tegen de feestdagen omdat zij om wat
voor reden dan ook alleen zijn;
• voor alle mensen die op de laatste
zondag in het kerkelijk jaar overleden
dierbaren herdenken, dat zij troost en
geborgenheid mogen vinden bij de
Heer;
• voor onze interim predikant Dick
Looijen, dat hij Gods zegen mag krijgen
voor zijn werk de komende periode in
De Brug.

Actueel
• Wilt u Gods zegen vragen over de voorbereidingen voor de kerstavondactiviteiten op
24 december ‘wandelen, doen, eten, en vieren’?
• Wilt u Gods zegen vragen over alle activiteiten die in december plaats zullen vinden, van
bijvoorbeeld O.N.E. en de pop-ups, dat we als gemeente elkaar daar mogen ontmoeten?
• We zijn begonnen met het tweede deel van het jaarthema: 'genade en eeuwigheid'. Wilt
u danken en bidden voor alle mensen die hieraan een bijdrage leveren?
Vraag God of Hij de Geest van gebed en verlangen over ons en over Israël wil uitstorten,
zodat wij met verwachting zullen uitzien naar de komst van de Messias.
−−−−−−
Heeft u gebedspunten voor het gebedsteam, dan kunt u die doorgeven aan
Kea Eschbach of Greet de Jong (gebedsgroep@brugkerk.eu).

VRIJDAG 7 DECEMBER 2018

AMERSFOORTS
JEUGD ORKEST
O.L.V. ROLF BUIJS | SOLISTE: MAAIKE OOSTERMAN, KLARINET

WERKEN VAN:
VON WEBER, MAHLER,
TCHAIKOVSKY EN
SAINT-SAËNS

STICHTING VRIENDEN VAN DE SINT-JORISKERK

SINT-JORISKERK, HOF 1 - 3811 CJ AMERSFOORT - AANVANG: 20.00 UUR - KERK OPEN: 19.15 UUR
Kaarten à € 20,- p.p. - TOT 18 JAAR GRATIS: WWW.VERHUURJORISKERK.NL - (033) 4610441
foto: Walter Goyen
of VANAF 19.15 UUR IN DE KERK OP 7 DECEMBER

