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Welkom
De kerkenraad heet u van harte welkom in De Brug. 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
Vandaag is het de eerste adventszondag. Wij vieren onder leiding van dominee Van der Hoeven het
Heilig Avondmaal. Voor de kinderen begint het advents-/kerstproject van ‘Vertel het maar’ met elke
week tot en met Kerst een couplet van het projectlied in het kindermoment. Het is de eerste zondag
van de maand. De oudste kinderen gaan dus niet naar de kindernevendienst.

Bloemen
De bloemen gaan vandaag met een groet van ons allen naar mevrouw C.R. K., zij revalideert na
rugklachten.

Zieken
Mevrouw G. v. E. is gevallen. Wij wensen haar beterschap. Mevrouw I. T., Verpleeghuis Warande
Heerewegen, afdeling 3, Kattenbroek 9; Arnhemse Bovenweg 80, 3708 AH Zeist. De heer ds H. E.
Mevrouw G.L. R.. Zij verblijft momenteel in het Meander Medisch Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ
Amersfoort, kamer A2-20.

Geboren
Op dinsdag 27 november 2018 is geboren B.R.A.M. J., zoon van R. en K. J. en broertje van Z. en N.
Van harte gefeliciteerd met de geboorte van B. en Gods zegen toegewenst voor deze familie.

Collecten vandaag
1e collecte: voedselbank Amersfoort
Het aantal gezinnen dat wekelijks een pakket van de voedselbank krijgt neemt toe. Bedroeg het
aantal pakketten in september 450. In november staat de teller helaas op 514. Naast verse artikelen
zoals brood, zuivel en groente worden ook houdbare producten uitgedeeld. Niet altijd zijn er
voldoende producten in voorraad en moet worden bijgekocht om iedereen een goed pakket te
kunnen geven. Uw bijdrage maakt dit mogelijk.
2e collecte: missionair werk IZB; Bij de uitgang: eredienst en wijkpastoraat De Brug

Collecten volgende week, 9 december
1e coll.: werelddiaconaat Rwanda; 2e coll.: energiekosten De Brug; uitgangscoll: landelijk pastoraat.

Opbrengst collecten 25 november
Diaconie Amersfoort: € 329,27; Alpha cursus: € 157,93; koffie na de dienst: 129,54; onkosten
zangdienst: € 147,77.

Vanuit de kerkenraad: aanwezigheid ds. Looijen in de Brug
Zoals u heeft kunnen lezen is ds. Looijen vanaf 15 november als interim predikant aan de Brug
verbonden. In de dienst van 6 januari hoopt hij voor te gaan en kunt u nader met hem kennis
maken. Naast pastorale bezoeken, maakt ds. Looijen de komende weken een inventarisatie op basis
van diverse gesprekken en ontmoetingen. In de kerkenraadsvergadering van januari zal hij zijn

bevindingen met ons delen en besluiten we over volgende stappen die we gaan zetten. Goed om te
weten: mocht u behoefte hebben aan een pastoraal gesprek, dan kunt u hierover afstemmen met
Jopie Doorduijn-Kuiper, pastoraat@brugkerk.eu.

Interval
Vanmiddag ligt de rode loper weer uit. We houden een Sinterklaasbingo. Heeft u zin in een gezellige
middag, dan bent u van harte welkom. De middag begint om half drie. Nel Elkerbout

Brug boeken-/CD kast: Winteraanbieding: € 0,50 per boek of CD!
In november steunden we onze eigen oppasdienst. Er wordt gespaard voor een houten treinbaan. In
totaal heeft dit € 57,50 opgebracht. In de maand december is de opbrengst voor de bloemengroet
op zondag. Betalen met collectebonnen mag ook. Misschien zoekt u iets voor uzelf of een attentie
voor iemand anders? Kijk ook eens bij de kerstkaarten € 0,10 per stuk.

Adventsmiddag voor senioren op 12 december.
Noteer deze datum in uw agenda. Het OuderenPastoraat nodigt u uit vanaf 14.30 uur in De Brug.

Alpha Parenting Teenagers Course eind februari van start in De Brug!
De Parenting Teenagers Course is een opvoedcursus voor ouders van 11- tot 18jarigen, die ouders laat stilstaan bij hun unieke rol als opvoeder. Aan de hand
van vijf thema’s denken ouders na over hun gezinscultuur en opvoeding en
worden ervaringen uitgewisseld en praktische tools aangereikt. De Parenting
Teenagers Course is gebaseerd op christelijke principes, maar is relevant voor zowel
christelijke als niet-christelijke opvoeders. Vanaf 20 februari gaat de cursus van start in
De Brug in Amersfoort (andere avonden staan gepland op: 6 maart, 20 maart, 3 april en 17
april 2019). Nadere informatie volgt en is te verkrijgen via parentingcourseamersfoort@gmail.com.

Agenda t/m volgende zondag:

Vandaag
voorganger:
ouderling:
diakenen:
organist:
koster:
bhv:
knd:

zo 2 dec 14.30 uur: Interval
ds. W.P. van der Hoeven
ma
3 dec 13.00 uur: wandelen met O.N.E.
Bas van de Kreeke
ma 3 dec 19.30 uur: damescontactgroep
alle diakenen
wo 5 dec 18.45 uur: gebedskring
Piet de Vries
vr 7 dec 17.30 uur: tienerclub Solid Rock
Bert Feenstra
zo
9 dec 10.00 uur: kerkdienst mw. ds.
Bert Feenstra, Allis Feenstra
N. Dijkstra-Algra
Marije, Femke
actuele agenda: www.debrugamersfoort.nl
(n.b. oudsten in de dienst)
Deze Nieuwsbrief en veel meer vind je ook op 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

