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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. 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.

Bij de diensten
Op 23 december is het vierde advent. Voorganger in deze dienst is ons vroegere gemeentelid
dominee Harald Overeem, nu staand in Boskoop. Fijn dat hij weer eens in ons midden is. De
dienst wordt opgeluisterd door (o.a.) Happy Songs.
Met de medewerking van velen is er op de dag voor Kerst, maandag 24 december een aantrekkelijk en afwisselend programma ‘We gaan op reis en nemen mee…’, waarvoor iedereen
van harte wordt uitgenodigd. Het programma staat verderop in deze Nieuwsbrief, op de site
en op de Kerstflyer die u in de hal vindt. Om 20.15 uur zingen wij een kwartier voor aanvang
van de ‘kerstnachtdienst’ al een aantal liederen. Neeltje Rietveld gaat voor in deze dienst.
Ook op eerste Kerstdag beginnen wij een kwartier voor de dienst, om 09.45 uur, met het
zingen van enkele liederen om ‘op toonhoogte te komen’. Leantine Dekker is voorganger in
deze feestelijke dienst. Zij schrijft: “Kerstochtend hopen we veel met elkaar te zingen en stil te
staan bij de bijzondere gebeurtenis van Kerst. Het is zo'n bekend en eenvoudig
verhaal over een kind in de kribbe. Maar als we er goed naar kijken is het een
heel bijzonder verhaal over God die heel klein iets nieuws begint.”

Bloemen
De bloemen gaan vandaag als bemoediging naar mevrouw J. L. Afgelopen week is
haar zus in Nieuw-Guinea overleden. Voor haar was het niet mogelijk daar naar toe te gaan.

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

Overleden
Op 13 december 2018 overleed mevrouw A. A. D. Zij werd 87 jaar. Wij leven mee met de
familie die achterblijft.
Op 15 december 2018 overleed mevrouw J. S. Zij werd 95 jaar. Wij denken aan de familie die
haar nu moet missen.

Collecten
•

Zo 23 december, tijdens de dienst: plaatselijke stille armoede

Helaas leven nog veel mensen onder de armoedegrens. Zij kunnen verstrikt raken in de
ingewikkelde regelgeving. Wijkdiakenen zijn gespitst op het opvangen van signalen en komen
zo 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'';

•
•
•
•

zo 23 december, bij de uitgang: eredienst en wijkpastoraat De Brug;
ma 24 december: D3 Generatii Roemenië;
1e kerstdag, tijdens de dienst: ‘kinderen in de knel’;
1e kerstdag, bij de uitgang: eredienst en wijkpastoraat De Brug.

Collecten volgende week, 30 december
tijdens de dienst: hospice Dôme; uitgang: onderhoud gebouw De Brug.

Opbrengst collecten 16 december
‘Kerst voor iedereen’ € 566,10; kindernevendienst € 130,90; onkosten kerstnachtdienst €
118,80; onkosten zangdienst € 529,50.

Uit de kerkenraad: benoeming ambtsdrager
De kerkenraad mag met dankbaarheid een nieuwe ambtsdrager aan u voorstellen. Mevrouw
Annelies Reinders-IJff is bereid invulling te geven aan het ambt van diaken. Ten aanzien van
de benoeming van ambtsdragers luidt de kerkorde: "Indien geen wettige bezwaren worden
ingediend, kan tot bevestiging worden overgegaan". Eventuele wettige bezwaren kunnen tot
en met zaterdag 29 december 2018 schriftelijk en ondertekend kenbaar worden gemaakt aan
het scribaat, Elsenburg 33, 3813 RD Amersfoort, of per email aan scribaat@brugkerk.eu.
Ineke Ruiter, scriba

Programma 24 december ‘We gaan op reis en nemen mee…’
Alle programma-onderdelen zijn ook los van elkaar te
bezoeken.
Wandel: 15.30 uur, start wandeling-/pelgrimage
(ca. 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:
19.00 uur en 19.30 uur: Gastvrijheid: wat betekent dat en hoe doe je dat in de kerk en
daarbuiten. Een presentatie geschikt voor alle leeftijden.
19.00 uur: De Vierde Wijze. Aan de hand van dit prachtige Kerstverhaal maken we tableau
vivants om later te laten zien in de kerstviering. Geschikt voor jong en oud.
19.00 uur: Vrij Spelen. Voor de allerkleinsten. Speelgoed aanwezig. Ouders houden zelf een
oogje in het zeil.

19.00 uur: Gelegenheidskoor voor jong en oud. Altijd al in een koor willen zingen? Dit is je
kans! Je oefent een paar liederen en zingt ze even later in de Kerstviering.
19.00 uur en 19.30 uur: Meditatieve bijeenkomst met Taizé-liederen. Voor 15 jaar en ouder.
19.00 uur en 19.30 uur: Verhalen voor alle leeftijden. Verrassende verhalen achter bekende
kerstliedjes. Liedjes die we leren, reizen met ons mee. Maar soms hebben ze zelf al een hele
reis achter de rug.
19.00 en 19.30 uur: Kerstquiz. Test je kennis over Kerst via een Kahoot-quiz. Voor alle
leeftijden.We spelen online tegen en met elkaar. Neem je mobiel of tablet mee!
Creatieve workshops in zaal 8:
19.00 tot 19.30 uur: Kunst. Waar gaat deze reis heen? Samen maken we een groot en
persoonlijk schilderij. Daarna drogen en te zien voor iedereen. Voor 12 jaar en ouder.
19.00 uur: liturgisch kerststuk. We verwerken het thema in een passend kerststuk. Te
bewonderen in de viering. Doorlopende activiteit voor 12 jaar en ouder.
19.00 uur: Kerstlichtjes maken, knutselen voor alle leeftijden. Doorlopende activiteit.
En tenslotte: in de hal: ontmoeten; bijpraten, bijkomen en chillen.
Of... ga het avontuur aan bij het 'gespreksrad'. Een doorlopende
activiteit voor alle leeftijden.
Vier: 20.15 uur, samen zingen en
20.30 - 21.30 uur kerstnachtdienst o.l.v. Neeltje Rietveld.

Brug boeken-/CD kast:
Er zijn nog KERSTKAARTEN, voor slechts tien cent per stuk.
In de maand december is de opbrengst voor de bloemengroet op zondag. Betalen met
collectebonnen mag ook. Nog een boek nodig voor de kerstvakantie? Winteraanbieding:
€ 0,50 per boek of CD!

Concert in De Brug
De Wijkherberg Heilige Geest organiseert vandaag 23 december in De Brug een Kooroptreden
van Collegium Constantianum met Advents- en Kerstliederen. U bent welkom om 15.00 uur.

O.N.E. nieuws
Zondag 30 december gaan wij ’s middags om vier uur het oude jaar uitluiden in De Brug. Voor
oliebollen zal gezorgd worden. Brengt u een hapje/zoutje en een drankje mee? Even gezellig
bij elkaar komen. Er kan ook een spelletje worden gedaan of gewoon een praatje gemaakt
worden. We willen graag weten hoeveel oliebollen we nodig hebben dus meldt u zich even
aan. Dat kan via one@brugkerk.eu tot uiterlijk 27 december. We hopen zo weer een gezellig
samenzijn te hebben. Iedereen gezegende kerstdagen gewenst en hopelijk tot ziens op 30
december a.s. Namens ONE een hartelijke groet.

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.

voorganger:
ouderling:
diaken:
collectant:
organist:
koster:
bhv:
knd:

zo 23 december, 10.00 uur

ma 24 december, v.a. 15.30 uur

ds. J. Overeem
Els Zijlstra
Dick van Karsbergen
Nynke Zijlstra
Klaas Telgenhof
Ilse Lagerweij
Bert Feenstra, Allis Feenstra
Elza/Matthias, Marijke, ?

‘Wij gaan op reis en nemen mee …’
• 15.30 uur: wandel
• 17.30 uur: deel
• 19.00 uur: doe
• 20.15 uur: vier: kerstnachtdienst

ma 24 december, 20.15 uur

di 25 december, 09.45 uur

voorganger: mw. N.J. Rietveld-de Jong
ouderling: Jan Grevengoed
diakenen: Bernard Rollema
organist:
koster:
bhv:
knd:

Sandra van de Putte
Ilse Lagerweij
Hans Lambers, Rita Eijkelenboom
-

mw. L.P. Dekker
Nico Meijer
Hilbert Knul, Dick van Karsbergen,
Manna Plaisier
Piet de Vries
Gerrit Timmerman
Gerrit Timmerman, Willem Wallet
?

Agenda t/m volgende zondag:
zo 23 dec
ma 24 dec
ma 24 dec
di 25 dec
di 25 dec
zo 30 dec
zo 30 dec

15.00 uur: koor Collegium Constantianum in De Brug
vanaf 15.30 uur: “we gaan op reis en nemen mee…”
20.15 uur: kerstnachtdienst
09.45 uur: liederen zingen als voorbereiding op de dienst
10.00 uur: kerkdienst
10.00 uur: kerkdienst
16.00 uur: O.N.E. luidt het jaar uit…

•
•
•
•

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

