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Welkom
De kerkenraad heet u van harte welkom in De Brug. De Brug is een kerk van verbinden:
wij 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 mevrouw L. N.
Zieken
Wij leven mee met gemeenteleden die wachten op onderzoeken, behandelingen of die
revalideren. Mevrouw I. T.: Verpleeghuis Warande Heerewegen, Arnhemse Bovenweg
80, 3708 AH Zeist. Mw. A. v.d. L. verblijft op afdeling C3 in Meander Medisch Centrum,
kamer 70. Zij heeft een heup gebroken en zal – zodra er plaats is – revalideren op
afdeling C6. Dhr. W.R. L. is voor observatie opgenomen in het Meander Medisch
Centrum.
Collecten vandaag
1e collecte: inloophuizen (DAC)
In Amersfoort zijn op diverse plekken in de stad inloophuizen, waaronder het DAC in de
binnenstad aan de Zuidsingel, maar ook in Schothorst is zo’n huis. De Amersfoortse
kerken steunen het inloopwerk in deze huizen, waar mensen terecht kunnen voor een
kopje koffie of thee, een luisterend oor of een activiteit zoals een maaltijd. Iedereen kan
gebruik maken van deze laagdrempelige voorzieningen. Een deel van deze collecte komt
ook ten goede aan het DAC, waar een aantal van onze gemeenteleden als vrijwilliger
werkzaam is. Van harte aanbevolen. 2e collecte: eredienst en wijkpastoraat De Brug.
Opbrengst vorige week en collecten volgende week, 27 januari
13 januari: plaatselijke stille armoede € 335,59; onderhoud gebouw De Brug € 223,58.
27 januari: 1e (Avondmaalscollecte): voedselbank Amersfoort; 2e: onderhoud De Brug.
Collecteren tijdens de dienst.
Zoals u inmiddels ervaren heeft, worden er twee collecten tijdens de dienst gehouden.
Wij zullen hierbij proberen uit te leggen waarom dit gezamenlijk door de diaconie en
kerkrentmeesters besloten is. Tot en met december was u gewend dat er een collecte bij
de uitgang was. Met bijzondere kerkdiensten, bijvoorbeeld bevestiging van
ambtsdragers, was de rij voor het begroeten, gelukwensen en/of zegenwensen
overbrengen erg lang en kwam het collecteren in het gedrang. Ook met een dienst met

Heilig Avondmaal vinden wij het eigenlijk niet gepast om bij de uitgang te
collecteren. Daarom is besloten dat wij voortaan alleen twee collecten tijdens de dienst
hebben. De eerste is voor de diaconie (groene collectezak) en de tweede voor de
kerkrentmeesters (grijze collectezak). Wij vragen voor beide collecten uw aandacht en
vrijgevigheid.
De diaconie en kerkrentmeesters

Uit de kerkenraad
Op woensdag 9 januari heeft de brede kerkenraad vergaderd.
Annelies Reinders-IJff is van harte welkom geheten als diaken. Daarnaast hebben we als
kerkenraad afscheid genomen van de vertrekkende leden Bas van de Kreeke, Nico
Meijer en Samuëlla Jansen-Mellema.
In deze eerste vergadering van 2019 hebben we teruggeblikt en vooruitgekeken naar de
komende periode. De kerkenraad heeft besloten een kleine commissie in te stellen ter
voorbereiding op het beroepingswerk. Deze commissie bestaat uit ds. Dick Looijen, Iwan
Dekker, Hilbert Knul en Ineke Ruiter. In de kerkenraadsvergadering van 13 februari
willen we het beroepingswerk verder bespreken.
Daarnaast heeft de kerkenraad ds. Dick Looijen, als interim-predikant en Iwan Dekker,
als voorzitter, het mandaat gegeven de komende maanden met een aantal gemeenteleden de eerste schetsen voor een beleidsplan voor de komende jaren op papier te
zetten.
Over beide thema’s zullen we u en jou de komende maanden verder informeren.
Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad, Iwan Dekker

Interval
Op 3 februari bestaat Interval 10 jaar. Wij vieren dit met een
High tea in aanwezigheid van Simone Kennedy (wethouder
ChristenUnie sociaal domein). U bent van harte welkom dit met
ons mee te vieren, eens binnen te lopen om te zien of Interval
iets voor u is, of om te spreken met mevrouw Kennedy. Zoals u
weet is Interval ook bedoeld voor wijkbewoners. Wij zouden
hen graag bereiken. Bij de uitgang liggen uitnodigingskaartjes.
Wellicht is er iemand in uw omgeving die graag anderen wil
ontmoeten op de zondagmiddag. Neem een kaartje mee en
deel het uit. U kunt ook kaartjes in uw buurt in de brievenbus doen. Vast bedankt voor
uw medewerking. Joke Meijer

KERKBALANS 2019
Met het thema: “Geef voor je kerk” start vandaag de jaarlijkse geldwervingsactie voor
de kerken. Afgelopen vrijdag zijn door veel medewerkers de enveloppen opgehaald om
deze te bezorgen bij gemeenteleden. Niet alle enveloppen zijn weg, dus na de dienst
kunt u ook nog een stapeltje meenemen. Bij voorbaat hartelijk dank. De meeste
stapeltjes zijn wat kleiner omdat nu 44% van de gemeenteleden op verzoek per email de
toezegging gaan doen. Vanaf morgen worden de enveloppen persoonlijk uitgereikt.
Alleen wanneer u niet thuis bent, kan de envelop in de loop van de week bij u in de bus
worden gedaan. Bij de persoonlijke uitreiking wordt meteen een afspraak gemaakt
wanneer de envelop met uw toezegging bij u wordt opgehaald. Mocht dat in een
uitzonderlijk geval niet lukken, wilt u dan de toezegging bij De Brug in de brievenbus
doen? Volgens de regering neemt de koopkracht toe en hebben we wat meer te
besteden. Daarom vragen wij u, indien mogelijk, een hogere bijdrage te geven, omdat
er ook gemeenteleden zijn die niet in staat zijn te geven of door omstandigheden minder
kunnen geven. Een richtlijn vindt u in de folder bij kerkbalans.
U weet alle opbrengsten van kerkbalans en verhuur blijven bij De Brug zelf. Een
overschot gaat dus niet naar de centrale PGA. Zo kunnen we met z’n allen bouwen aan
Gods gemeente. Dit ontmoetingspunt moet van blijvende waarde blijven voor nu en
straks. Wij zien uw bijdrage voor 2019 met vertrouwen tegemoet.
Want kerkbalans, daar geef je voor.
Namens de wijkraad van Kerkrentmeesters, Jan Grevengoed.
Drieluik
Na jarenlang namens de Brug coördinator te zijn geweest
voor Drieluik heeft Greet van Duinen het stokje overgegeven aan Ali Vreekamp. De kerkenraad bedankt Greet voor haar jarenlange inzet en dankt
Ali dat zij deze taak op zich wil nemen en wenst haar veel succes. Het mailadres
waarnaar bijdragen kunnen worden gezonden blijft drieluik@brugkerk.eu.
Terugblik Kerstavond
Als werkgroep Kerstavond zijn we blij verrast door de vele positieve reacties die we
ontvingen over de opzet en de fijne middag/avond die we met elkaar beleefden. Het
toch wel spannende programma (wandelen, samen eten, workshops en een viering) is
goed ontvangen als we afgaan op de opkomst en de reacties. Het gevoel van
saamhorigheid en de fijne sfeer werd vaak genoemd. Dat kwam vooral doordat er zo
veel mensen op allerlei manieren bij betrokken waren. Hartelijk dank voor ieder die
zijn/haar steentje bijdroeg in de voorbereidingen en tijdens de avond zelf. Én voor ieder
die er was.
Namens de werkgroep, Mieke Wiegeraad en Hella van der Schoot

De Brug boeken- en cd-kast januari
In januari 2019 is de opbrengst van de boeken-CD kast bestemd voor de Parenting
Teenagers Course die op 20 februari gaat starten. (Verjaardags-)kaarten: € 0,10 per
stuk. Kinderboeken: € 0,50.

Bedankt
Afgelopen november was de opbrengst van de boekenkast bestemd voor een houten
treinbaan bij de kinderoppas. Er is een mooi bedrag opgehaald van bijna 60 euro! Daar is
inmiddels een prachtige baan van aangeschaft. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen:
bedankt!
Namens de kinderoppas, Hilly Smit - Vreman
Bedankt
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de lieve kaarten bloemen en telefoontjes.
Het heeft mij veel kracht gegeven. Nogmaals hartelijk dank en ik hoop gauw weer in
jullie midden te zijn.
Truus Riezebos Brouwer

Vandaag, zondag 20 januari
voorganger:
ouderling:
diaken:
collectanten:
organist:
koster:
bhv:
knd:

mw. N.J. Rietveld-de Jong
Els Zijlstra
Hilbert Knul
Daniël Waagenaar, Simon Rietveld
Adrie Duizendstra
Hans Lambers
Hans Lambers, Martin Paats
Marlies/Matthias, Marijke, Marieke

Op 20 februari start in De Brug

Agenda t/m volgende zondag:
zo 20 jan, 14.30 uur: Interval
wo 23 jan, 18.45 uur: gebedskring
vr 25 jan, 19.00 uur: Bruggenbouwers
za 26 jan, 16.00 uur: Avondmaal in kleine kring
zo 27 jan, 10.00 uur: kerkdienst Heilig Avondmaal

Check www.debrugamersfoort.nl

Bijlage bij de (digitale) Nieuwsbrief: programma Gebedsweek om eenheid voor de
christenen (20 t/m 27 januari)
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

Gebedsweek om eenheid voor de christenen
20 tot en met 27 januari 2019

biddend verbonden
Van harte welkom op deze plaats !
Een estafette van gebed
Wereldwijd bidden miljoenen christenen deze week om eenheid.
Ze tonen daarmee dat wat hen bindt sterker is dan wat hen
onderscheidt en ontmoeten elkaar over kerkgrenzen heen. Ook in
Amersfoort geven christenen die afkomstig zijn uit allerlei
verschillende kerken het gebed om eenheid samen vorm. Door heel
de stad vinden activiteiten plaats, die afzonderlijk en in verbinding
zijn te beleven. Fijn dat je erbij bent.
Een overzicht van de activiteiten vind je in deze folder en op
www.zindex033.nl, het overzicht van Amersfoortse activiteiten op
het gebied van kerk, geloof en levensbeschouwing. Op
www.zindex033.nl vind je ook een nadere beschrijving van de
activiteiten.
Recht voor ogen
Christenen uit Indonesië hebben voor deze week het thema 'Recht
voor ogen’ aangedragen. In hun land hebben zij ervaren hoe
onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de
samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking
en solidariteit. In een aantal Amersfoortse activiteiten keert dit
thema terug.
➢ De Week van gebed om eenheid is op uitnodiging van de Wereldraad van
Kerken en de Pauselijke Raad ter bevordering van de eenheid van christenen.
➢ Voor meer activiteiten van kerken die de kerkgrenzen overstijgen, zie:
www.Zindex033.nl; www.facebook.com/OecumenischAmersfoort/

Zondag 20 januari
Oecumenische openingsviering in Het Brandpunt met het
thema ‘Geloof en recht’
10.45u-12.00u, Laan naar Emiclaer 101

Maandag 21 januari
Oecumenisch vesper in Het Brandpunt ism De Inham
19.30u-20.00u, Laan naar Emiclaer 101

Dinsdag 22 januari
Oecumenisch morgengebed in Het Brandpunt
Lezing, stilte en zang in de oecumenische stilteruimte
10.00u-10.30u, Laan naar Emiclaer 101

Woensdag 23 januari
Morgengebed in de Heilig Kruiskerk
Bidden en zingen van De Lauden
9.00u-9.30u, Liendertseweg 46

Gebedsbijeenkomst in de huiskamer van de Emmaüskerk
Thema: ‘Tot je recht komen’
13.00u-14.00u, Noordewierweg 131 (ingang aan linkerzijde)

Communieviering, Heilig Kruiskerk
19.00u-19.45u, Liendertseweg 46

Vesperviering in de kapel van de Bergkerk
19.30u-20.00u, Dr. Abraham Kuyperlaan 2

Avondgebed Amersfoort Binnenstad in de Joriskerk
met stadsdominee Diederiek van Loo en ds. Willem-Jan Dekker
19.30u-20.00u, Hof 1

Gebedsbijeenkomst in de Westerkerk
Thema: ‘Tot je recht komen’
20.00u–21.00u, Lingestraat 10

Donderdag 24 januari
Avondgebed Binnenstad in de Oud-Katholieke kerk
19.00u-19.45u, 't Zand 13

Vrijdag 25 januari
Meditatieve morgenwandeling in Hoogland, vanuit De Inham
Na korte meditatie wandelen in stilte
09.00u-11.30u, Hamseweg 40, Hoogland

Zaterdag 26 januari
Viering met brood en wijn, Luthersekerk, de Zwaan
Zing mee met projectkoor. Thuis zelf muziek instuderen
14.30u Start repetitie, opgave amersfoortsezwaan@gmail.com
16.00u-17.00u, Viering, Langestraat 61

Oecumenische vesperviering in de Heilig Kruiskerk,
samen met de Bron, de Hoeksteen, de Adventskerk
Bezoekers kunnen op drie momenten inhaken:
18.00u eenvoudige maaltijd met soep en brood
18.45u voorprogramma voor de viering
19.00u vesper in de kerk, Liendertseweg 46

Zondag 27 januari
Eredienst met thema ‘Eenheid’ in de Gereformeerde Kerk
vrijgemaakt ‘de Horsten’
8.45u en 10.45u, Laan naar Emiclaer 1

Eredienst in het kader van de gebedsweek in de Emmaüskerk
10.00u, Noordewierweg 131

Oecumenische viering in de Nieuwe Kerk, in samenwerking
met de Ansfriduskerk, de Fonteinkerk en de Bergkerk
10.00u, Leusderweg 110

Oecumenische viering in de Johanneskerk, in samenwerking
met de Franciscus Xaveriuskerk, de Oud-Katholieke kerk, de
Lutherse Zwaan en de Joriskerk
10.00u, Westsingel 30

Slotviering in Het Brandpunt, deze viering wordt met
kaarslicht verbonden met de vieringen in de Martinus en de
Inham in Hoogland
10.45u-12.00u, Laan naar Emiclaer 101
De viering in de Martinus begint om 9.30u (Kerklaan 22, Hoogland)
De viering in de Inham begint om 10.00u. (Hamseweg 40, Hoogland)
Deze folder is samengesteld door de stuurgroep ‘Oecumene Actief’ van
oecumenisch centrum Het Brandpunt in Amersfoort. Oecumene Actief stelt
zich ten doel kerken in Amersfoort oecumenisch, over kerkgrenzen heen,
te verbinden. Tips? Mail met Josephine van Pampus en Geurt Roffel
(jvanpampus@casema.nl; geurt.roffel@het.brandpunt.net)

