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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.

Vandaag
In deze eerste dienst in het nieuwe jaar gaat voor dominee Dick Looijen, de interim
predikant in onze gemeente. Het is fijn dat vandaag Annelies Reinders-IJff als diaken
kan worden bevestigd en dat Manna Plaisier een periode ‘heeft bijgetekend’ en kan
worden herbevestigd als diaken. Tegelijkertijd zijn er terugtredende ambtsdragers:
diaken Samuëlla Jansen-Mellema, ouderling-kerkrentmeester Bas van de Kreeke en
ouderling Nico Meijer. Wij zijn hen zeer dankbaar voor hun inzet voor De Brug in de
afgelopen jaren.

Bloemen
De bloemen gaan vandaag naar mevrouw G. I. Zij is verhuisd naar de Koperhorst,
Paladijnenweg 355, 3813 KC Amersfoort. Wij wensen haar toe dat zij zich daar snel
thuis voelt.

Zieken
Wij leven mee met gemeenteleden die wachten op onderzoeken, behandelingen of
die revalideren. Mevrouw I. T.: Verpleeghuis Warande Heerewegen, afdeling 3,
Cattenbroeck 9; Arnhemse Bovenweg 80, 3708 AH Zeist.

Collecten vandaag

N.B. M.i.v. heden zijn er wekelijks twee
1e collecte: straatpastoraat/daklozen
Amersfoort. Niemand heeft als kind de droom collecten, beide tijdens de dienst. Er is
dus geen uitgangscollecte meer.
later op straat te gaan leven. Het overkomt je.
Een mens is kwetsbaar. Als er veel misgaat in je leven, kan het gebeuren dat je
dakloos wordt. Of je hebt nog wel een plek om te slapen, maar geen thuis. De
straatpastor maakt contact met mensen voor wie de straat hun thuis is. Zij wint hun
vertrouwen en zoekt met hen naar een zin in hun chaotische of zelfs lege leven. De
straatpastor organiseert vieringen, bezoekt, luistert, bidt en bemiddelt. Ook bij het
einde laat de straatpastor de dakloze niet in de steek maar helpt mee aan een
eervolle begrafenis.
2e collecte: wijkgemeente De Brug.

Collecten volgende week, 13 januari
1e: plaatselijke stille armoede; 2e: onderhoud gebouw De Brug.

Opbrengst boeken- en cd-kast 2018
Vorige maand was de opbrengst van de boeken- en cd-kast van € 63,80 voor de
bloemengroet op zondag. In 2018 hebben wij met de boeken- en cd-kast vele doelen
ondersteund: D3 Generatii Roemenië, zomerkamp Roemenië, ‘vakantiegeld delen’
(diaconie), Ouderenpastoraat De Brug, jeugdwerk en oppasdienst, Diaconaal
Aandacht Centrum (DAC) en de ‘bloemengroet’. In totaal hebben wij in 2018 het
mooie bedrag van € 501,90 bijeengebracht.

De Brug boeken- en cd-kast januari
In januari 2019 is de opbrengst van de boeken- en cd-kast bestemd voor de Alpha
Parenting Teenagers Course die op 20 februari gaat starten!

Opbrengst collecten en verantwoording giften
Collecten:
23 dec plaatselijke stille armoede
23 dec eredienst en wijkpastoraat De Brug
24 dec kerstnachtdienst
25 dec ‘Kinderen in de knel’
25 dec eredienst en wijkpastoraat De Brug
30 dec Hospice Dôme
30 dec onderhoud gebouw De Brug
31 dec diaconie
31 dec algemeen kerkenwerk

Vandaag, zondag 6 januari
voorganger:
ouderling:
diakenen:
organist:
koster:
bhv:
knd:

ds. D.P.C. Looijen
Iwan Dekker
Hilbert Knul, Dick van Karsbergen
Piet de Vries
Bert Feenstra
Bert Feenstra, Allis Feenstra
Femke, Elza
N.B. oudsten in de dienst

€ 441,95
€ 228,81
€ 411,55
€ 504.83
€ 255,61
€ 313,73
€ 176,18
€ 127,40
€ 111,45

Ontvangen giften voor de
diaconie:
mevrouw H.
€ 100,00
mevrouw G.
€ 10,00
mevrouw H.
€ 50,00
mevrouw R.
€ 75,00
familie R.
€ 200,00
familie B.
€ 250,00
Allen hartelijk dank hiervoor
namens de diaconie.

Agenda t/m volgende zondag:
zo 6 jan,
di 8 jan,
wo 9 jan,
vr 11 jan,
zo 13 jan,

14.30 uur: Interval
13.00 uur: wandelen met O.N.E.
18.45 uur: gebedskring
19.00 uur: Bruggenbouwers
10.00 uur: kerkdienst

De agenda vindt u hier:
www.debrugamersfoort.nl

Als bijlage bij deze Nieuwsbrief treft u de Gebedsbrief januari 2019 aan.
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 Hans

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

Gebedsbrief
Januari 2019
Liedboek 256
Blijf met Uw genade bij ons,
Heer onze God.
O, blijf met Uw genade bij ons,
licht in het duister.

God danken:

God bidden:

• Voor de geweldige kerstavondactiviteiten en kerstdiensten die we
als gemeente samen hebben mogen
beleven.
• Voor alle vrijwilligers die hieraan
meegewerkt hebben, en al de energie
die zij hierin gestoken hebben.
• Voor zoveel kinderen in de gemeente:
een prachtig geschenk van God.
• Voor zoveel muzikaal talent in onze
gemeente.
•

• Voor nieuwe vrijwilligers in de leiding van
de kindernevendienst. Het tekort is nu zo
groot dat er soms groepen samengevoegd
moeten worden.
• De leiding is daarom ook aan het
nadenken over een andere opzet van de
KND. Wilt u bidden voor Gods zegen over
dit proces?
• Voor Interval, voor vrijmoedigheid onder
potentiële gasten om toch naar Interval te
gaan, en voor nieuwe vrijwilligers

Actueel
• Het nieuwe jaar is weer begonnen. Dat betekent een spannende tijd, o.a. voor de actie
‘Kerkbalans’. Wilt u Gods zegen vragen over deze actie?
• Daarnaast zijn er weer verschillende vacatures in de kerkenraad, waaronder twee
belangrijke posities binnen de kerkrentmeesters. Wilt u bidden om wijsheid en kracht in
het vervullen van al deze vacatures?

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).

