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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. Ook als u lid wilt worden van De Brug, kunt u met het welkomstteam
in de hal contact opnemen.

Bloemen
De bloemen gaan vandaag met een groet van ons allen naar Mevrouw I. T.:
Verpleeghuis Warande Heerewegen, afdeling 3, Kattenbroek 9; Arnhemse Bovenweg
80, 3708 AH Zeist.

Zieken
Wij leven mee met gemeenteleden die wachten op onderzoeken, behandelingen of
die revalideren. Mevrouw G.L. R. is nu op de revalidatieafdeling van het Meander
Medisch Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort, afdeling C6, kamer 65. De heer
ds. H. E..

Huwelijksjubileum
Op 19 december 2018 zijn de heer en mevrouw M.A.J. B. 50 jaar getrouwd. Van harte
gefeliciteerd met dit jubileum en Gods zegen toegewenst.

Collecten vandaag
10:00 uur, tijdens de dienst: 1e collecte: kerst voor iedereen
In de periode rond kerst worden vaak de nodige geschenken over en weer gegeven.
Voor een deel van de Nederlandse bevolking zijn juist de dagen rond kerst eenzame
dagen, waarbij de nodige familie of geloofsverbanden ontbreken. Het gezamenlijk
vieren van deze hoogtijdagen kan vaak niet bekostigd worden. Vanuit de opbrengst
van deze collecte worden in Amersfoort, gezamenlijk met de plaatselijke gemeente
en in nauwe samenwerking met de sociale dienst, kerstpakketten samengesteld en
bezorgd bij mensen die het in deze periode moeilijk hebben. Het is voor hen een
steuntje in de rug.
2e collecte: kindernevendienst De Brug; uitgang: onkosten kerstnachtdienst De Brug.
16:00 uur: tijdens de dienst: onkosten zangdienst; uitgang: kerst voor iedereen.

Collecten volgende week, 23 december
1e collecte: plaatselijke stille armoede; uitgang: eredienst en wijkpastoraat De Brug.

Opbrengst collecten 9 december
Project Rwanda € 270.75; energiekosten De Brug € 167.50;
landelijk pastoraat€ 161.91.

Zangdienst vanmiddag: 16.00 uur.
Vanmiddag is de allerlaatste zangdienst, deze keer onder leiding van Iwan Dekker.
Adrie Duizendstra bespeelt het orgel. Christelijk Streekmannenkoor Noord-West
Veluwe o.l.v. Martin Mans is onze gast. In dit koor zult u ook enkele (bekende)
mannen uit De Brug ontdekken. Het wordt een prachtige dienst met als thema: "Het
Licht Komt." Aanvang: 16.00 uur!! Samen zingen we de nieuwe week in!

Koffiebijdrage
Iedere zondag na de dienst bent u van harte welkom om
koffie of thee te drinken en na- en bij te praten. We vinden
het niet gastvrij om steeds geld voor de koffie te vragen maar
naast de zeer gewaardeerde inzet van vele vrijwilligers kost
de koffie de kerk wel geld. Daarom is vandaag en volgende
week de gelegenheid om hiervoor een vrijwillige bijdrage te
geven. Op het buffet staat een bus daarvoor. U mag ook een
bijdrage via de bank overmaken naar de wijkkas. Op de
achterzijde van de Nieuwsbrief vindt u het banknummer van de wijkkas van De Brug.
Bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage.

Brug boeken-/CD kast
Nu zijn er nog KERSTKAARTEN €. 0.10 per stuk.
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? Winteraanbieding: € 0,50 per boek of CD!

Adventsmiddag voor senioren
Deze middag werd gehouden afgelopen woensdag 12 december in De Brug. Het was
fijn om met elkaar te zingen, het kerstverhaal te horen en ons te verwonderen over
Gods goedheid. Graag bedanken wij iedereen die zich heeft ingezet om deze middag
tot een succes te maken. Team Ouderenpastoraat De Brug

Dank
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten en
telefoontjes, die wij mochten ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk.
Riet en Dick v Karsbergen

Uit de kerkenraad
Afgelopen woensdag heeft de smalle kerkenraad vergaderd. Een paar dingen die we
daaruit graag willen delen:
• Eeuwigheidszondag
Op 25 november hebben we met elkaar het kerkelijk jaar afgesloten. Na afloop was
er deze keer een maaltijd om elkaar na de dienst te ontmoeten, georganiseerd door
de jaarthemacommissie. In een volle zaal 4 hebben we met elkaar gegeten,
gesproken en gezongen. Enkele gasten vertelden hoe blij ze waren op deze manier
ontvangen te worden in de kerk. Een geslaagd initiatief. Als kerkenraad willen we
kijken of we dit wellicht vaker kunnen doen. Voor nu: dank aan iedereen die een
bijdrage heeft geleverd op deze zondag!
• In gesprek
Misschien heeft u in deze periode waarin we als gemeente vacant zijn, de behoefte
nog eens terug te blikken of vooruit te kijken en uw gedachten te delen. Als
kerkenraad willen we graag die mogelijkheid bieden. Ds. Looijen is beschikbaar voor
een gesprek en u kunt hem mailen om een afspraak te maken:
dslooijen@brugkerk.eu. Voor pastorale vragen kunt u mailen met
pastoraat@brugkerk.eu.
• Kerstnachtdienst
Er wordt deze weken hard gewerkt aan een bijzondere kerstnachtdienst, met een
veelzijdig programma om de dienst heen. We wensen iedereen die voor of achter de
schermen een bijdrage levert, veel succes bij alle voorbereidingen en we zien uit naar
een mooie ontmoeting. Graag zetten we een dikke streep onder de uitnodiging van
de werkgroep: kom, en zing, vier, eet en beleef deze avond mee!
Namens de kerkenraad, Iwan Dekker (voorzitter)

Alpha Parenting Teenagers Course eind februari in De Brug!
Dit is een opvoedcursus voor ouders van 11- tot 18-jarigen. Ouders
denken na over hun gezinscultuur en opvoeding, wisselen ervaringen
uit en krijgen praktische tools aangereikt. De Parenting Teenagers Course
is gebaseerd op christelijke principes. Op 20 februari start de cursus in De
Brug (andere data: 6 en 20 maart, 3 en 17 april 2019). Nadere informatie via
https://parentingcourse.nl/teenagers/ en parentingcourseamersfoort@gmail.com.

Social media en je kind: Leuk of lastig?
Vriendschappen op social media, sexting en grooming, games en challenges: Fetske
Verhagen, mediacoach en leerkracht, praat ons bij over waar kinderen mee bezig

zijn. Ook kun je je vragen stellen en krijg je praktische tips. Nog nooit gehoord van
creepy pasta? Zeker komen! Donderdag 10 januari, 20.00u in de Nieuwe Kerk,
Leusderweg 110.

Uw bijdrage voor SKB over 2018
Wilt u nog profiteren van belastingaftrek over 2018 denk dan nu aan Stichting Kom
overde Brug, de steunstichting van en voor De Brug. In de hal vindt u meer informatie over onze stichting. De Stichting Kom overde Brug bestaat dankzij giften, legaten
en nalatenschappen van onze eigen gemeenteleden en is alleen bestemd voor onze
eigen Brug. Alvast vriendelijk bedankt namens het bestuur van Stichting Kom overde
Brug. Gijsbert van Hoogevest, Henk van Essen, Hans Strijbos, Jaap Bootsman, Jaap
Wiersma. U kunt uw gift over maken op Bankrek.nr: NL05RABO0355904799 t.n.v.
Stichting Kom overde Brug t.a.v. Penningmeester.

Vandaag

ochtenddienst

voorganger: dr. H. de Leede
ouderling: Marijke Muilwijk
diakenen: Manna Plaisier
collectanten: Rita Eijkelenboom, Simon Rietveld,
Urma Groeneveld
Organist: Adrie Duizendstra
koster: Bart Oegema
bhv: Bart Oegema, Willem Wallet
knd: Marlies Ariëtte, Saskia

Agenda t/m volgende zondag:
ma 17 dec
wo 19 dec
vr 21 dec
zo 23 dec

19.30 uur: damescontactgroep
18.45 uur: gebedskring
17.30 uur: tienerclub Solid Rock
10.00 uur: kerkdienst

De meest actuele agenda vindt u altijd op
www.debrugamersfoort.nl

zangdienst (16.00 uur)
I.M. Dekker
Klaas Telgenhof
Willem Wallet, Hilbert Knul

Adrie Duizendstra
Bart Oegema
Bart Oegema, Els Zijlstra

De dag voor Kerst:
maandag 24 december
‘Wij gaan op reis en nemen mee …’
• 15.30 uur: wandel
• 17.30 uur: deel
• 19.00 uur: doe
• 20.30 uur: vier: kerstnachtdienst
welkom bij een of meer onderdelen

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

