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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 als bemoediging naar H. en K. E.
Zieken
Wij leven mee met gemeenteleden die wachten op onderzoeken, behandelingen of die
revalideren. Mevrouw I. T.: Verpleeghuis Warande Heerewegen, afdeling 3 , Kattenbroek 9;
Arnhemse Bovenweg 80, 3708 AH Zeist.
Overleden
Op 2 januari 2019 overleed de heer J. v. S. Hij werd 85 jaar. Wij leven mee met zijn vrouw die
hem nu moet missen. De heer v. S. is reeds herdacht.
Collecten vandaag
1e collecte: plaatselijke stille armoede Nogal wat mensen schamen zich ervoor hulp te
vragen. Wijkdiakenen zijn gespitst op het opvangen van signalen. Zo komen zij schrijnende
situaties op het spoor. Allereerst gaat de diaken dan na of mensen bekend zijn met allerlei
regelingen van de overheid. Zo nodig wordt geholpen bij het aanvragen daarvan. Biedt dit
geen of onvoldoende perspectief dan beoordeelt de diaconie of een gift of renteloze lening
verstrekt kan worden. Dat is dan ''stille hulp''. 2e collecte: onderhoud gebouw De Brug.
Opbrengst vorige week en collecten volgende week, 20 januari
6 januari: Straatpastoraat: € 298,60; Wijkgemeente De Brug: € 223,18.
20 januari: 1e collecte: stichting inloophuizen DAC; 2e collecte: eredienst en wijkpastoraat.
Nieuws van ONE
Zaterdag 16 februari a.s. gaan we een winterwandeling met de stadsgidsen van Amersfoort
maken. We starten om 14.00 uur vanaf de Onze Lieve Vrouwe toren. We gaan koffiedrinken
met gebak bij Armen de Poth. De kosten hiervoor zijn € 11,50 per persoon. Opgave is
noodzakelijk en kan tot uiterlijk 31 januari a.s. via de mail: one@brugkerk.eu. Verder wijs ik u
op het museumbezoek met ONE op 16 maart, we gaan naar het Rijksmuseum in Amsterdam,
waar een tentoonstelling van de werken van Rembrandt is te zien. Toegang met museum
jaarkaart gratis. We gaan met de trein vanuit Amersfoort en vertrekken om 09.30 uur. Iedereen van harte welkom om mee te gaan. De eerstvolgende wandeling is maandag 4 maart as.
Wie wil deze wandeling organiseren??? Graag reactie naar; one@brugkerk.eu.

Alpha Parenting Teenagers Course 20 februari van start in De Brug!
Vraag je je af hoe jij je tieners kunt stimuleren in hun ontwikkeling? Ben je op zoek naar een
juiste balans tussen loslaten en grenzen stellen? Dan is de Parenting Teenagers Course echt
iets voor jou! De cursus is voor ouders van 11- tot 18-jarigen. Aan de hand van vijf thema’s
denken ouders na over hun gezinscultuur en opvoeding en worden ervaringen uitgewisseld
en praktische tools aangereikt. Op 20 februari 2019 gaat de cursus van start in De Brug in
Amersfoort. Meer informatie over de cursus is te vinden op de poster in de hal. Geef je op
via parentingcourseamersfoort@gmail.com.
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. (Verjaardags)kaarten: €.0.10 per stuk.
KERKBALANS 2019
Met het thema: “Geef voor je kerk” start op 20 januari a.s. de jaarlijkse geldwervingsactie
voor de kerken. Ook voor De Brug is deze actie nodig om te kunnen blijven doen wat we
doen. In de kerk mogen we steun, kracht, rust, houvast en hoop ondervinden van God en
van elkaar. We mogen groeien naar een dieper verstaan van het geheim van Gods liefde. Uw
bijdrage maakt het mogelijk dat de Bruggemeente haar onmisbare functie kan blijven
vervullen. Van de opbrengst worden de lasten van de Brugkerk betaald. Doet u weer mee?
Wij zien uw bijdrage voor 2019 met vertrouwen tegemoet. Want kerkbalans, daar geef je
voor. Voor de actie kerkbalans is gelukkig al een groep vrijwilligers beschikbaar, maar deze
behoeft wel uitbreiding. Meldt u aan bij een van de commissieleden of kom op vrijdag 19
januari a.s. om 19.00 uur naar De Brug. Dan staat de koffie klaar en worden de enveloppen
aan de medewerkers uitgedeeld. Ook wordt een korte toelichting gegeven. Alvast bedankt
voor uw hulp. De commissie die kerkbalans voor De Brug organiseert bestaat uit: Christa
Terhenne, Evert Donselaar, Kees van Dop, Steef van Kooten, Elias Crum en Jan Grevengoed.

Vandaag, zondag 13 januari
voorganger:
ouderling:
diaken:
collectanten:
organist:
koster:
bhv:
knd:

dr. A.J. Plaisier
Ineke Ruiter
Willem Wallet
Maria Dekker en Eva Rietveld
Adrie Duizendstra
Gerrit Timmerman
Gerrit Timerman en Bart Oegema
Marije, Saskia en Sander

Agenda t/m volgende zondag:
wo 16 jan,
vrij 18 jan,
zo 20 jan,
zo 20 jan,

18.45 uur:
17.30 uur:
10.00 uur:
14.30 uur:

gebedskring
Tienerclub Solid Rock
kerkdienst
Interval

De agenda vindt u hier:
www.debrugamersfoort.nl

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 Cindy

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

