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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.

Bloemen
De bloemen gaan vandaag naar mevrouw G.L. R. Zij is deze week weer thuisgekomen uit het
ziekenhuis en wij wensen haar een voorspoedig herstel toe.

Zieken
Mevrouw I. T.:,Verpleeghuis Warande Heerewegen, afdeling 3, Kattenbroek 9; Arnhemse
Bovenweg 80, 3708 AH Zeist.

Collecten
Vandaag, tijdens de dienst: Hospice Dôme Amersfoort.
Hospice Dôme biedt 24 uur per dag deskundige zorg en onderdak aan mensen in de laatste
fase van hun leven en aan hun naasten. Dôme baseert zich op de overtuiging dat ieder leven
van het begin tot het einde met respect behandeld dient te worden, omdat het uniek is en een
gave van God. Dit vormt de bron van inspiratie en bemoediging voor degenen die in het
hospice werken. Stichting Dôme biedt haar zorg aan vanuit een algemeen christelijke
levensovertuiging die zich vertaalt in een concrete visie op zorg en het dagelijks handelen.
Vandaag, bij de uitgang: onderhoud gebouw De Brug.
Maandag 31 december, tijdens de dienst: 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 ondersteuning op plaatselijk niveau, maar ook landelijke diaconale activiteiten en
mondiale hulp, zoals noodhulp. Maandag 31 december bij de uitgang: algemeen kerkenwerk.

Collecten volgende week, 6 januari
1e collecte: straatpastoraat Amersfoort; 2e collecte: wijkgemeente De Brug.

Kerstkaarten van de KND voor de gezinnen in het AZC
Elk jaar verzorgt de Raad van Kerken Amersfoort als groet en bemoediging vanuit de
Amersfoortse kerken een kerstattentie voor de gezinnen in het AZC. In het AZC verblijven

gezinnen, die veelal uitgeprocedeerd zijn. Dit jaar maakten de kinderen van de kindernevendienst van De Brug een mooie tekening voor de kinderen van het AZC. Heel erg bedankt KND.
Het is erg gewaardeerd!

Brug boeken-/CD kast:
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! Kaarten €. 0.10 per stuk.
In januari 2019 bestemmen we de opbrengst voor de Alpha Parenting Course die in februari
gaat starten voor de ouders van tieners.

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 kon 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.

diensten: zo 30 december, 10.00 uur
voorganger:
ouderling:
diaken:
organist:
koster:
bhv:
knd:

ds. G.A. Kansen
Bas van de Kreeke

Samuëlla Jansen-Mellema
Klaas Telgenhof
Hans Lambers
Hans Lambers, Martin Paats
?

ma 31 december, 19.00 uur
dr. A.J. Plaisier
Ineke Ruiter
Manna Plaisier
Jan Pieter van Hove
Jaap Wiersma
Willem Wallet, Albert Falkena
-

Agenda t/m volgende zondag:
ma 31 dec, 19.00 uur: oudejaarsdienst
zo 6 jan, 10.00 uur: kerkdienst
zo 6 jan, 14.30 uur: Interval: Nieuwjaar
In deze on-line editie zijn de namen van sommige personen met initialen weergegeven i.v.m. de A.V.G.
•
•
•
•

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

