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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
Voorganger in de dienst is vanochtend dominee P. Schormans. In de dienst
zullen wij het Heilig Avondmaal vieren. Wij vermelden nog eens dat er geen
uitgangscollecte meer is. Er zijn nu elke zondag twee collecten, beide tijdens de
dienst. De eerste collecte is voor een diaconale bestemming, de tweede voor
een doel van de kerkrentmeesters.

Bloemen
De bloemen gaan vandaag als bemoediging naar mevrouw H. v. T.

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. Mevr. A. v.d. L. verblijft de
komende weken voor revalidatie in het Meander Medisch Centrum afdeling C6,
kamer 59. Dhr. W.R. L., Meander Medisch Centrum, afdeling C3, kamer 51.

Collecten vandaag
1e collecte: voedselbank Amersfoort.
Het aantal gezinnen dat wekelijks een pakket van de voedselbank krijgt neemt
toe. Ongeveer 500 gezinnen ontvangen wekelijks een pakket. Naast verse
artikelen zoals brood, zuivel en groente, worden ook houdbare producten
uitgedeeld. Niet altijd zijn er voldoende producten in voorraad en moet worden

bijgekocht om iedereen een goed pakket te kunnen geven. Uw bijdrage maakt
dit mogelijk.
2e collecte: onderhoud gebouw De Brug.

Opbrengst collecten vorige week, 20 januari
DAC inloophuizen € 208.92; eredienst en wijkpastoraat € 151,45.

Collecten volgende week, 3 februari
1e: werelddiaconaat project van de PGA; 2e: eredienst en wijkpastoraat De
Brug.

KERKBALANS 2019
Afgelopen week heeft u de kerkbalans envelop ontvangen.
Hebt u de envelop niet ontvangen of bent u geen lid van De Brug en wilt u toch
bijdragen?
Op de leestafel bij de garderobe (bij het bord: ‘Lid worden van De
Brug’) liggen blanco enveloppen met de actie kerkbalans. Neemt er
gerust één mee! Ook vindt u daar een formulier om u als lid in te
schrijven.
Als u per email hebt meegedaan kunt u de folder ook meenemen van de
leestafel. LET OP: ook dit jaar kan het zijn dat de kerkbalans email in de spam is
terechtgekomen.
Als u niet online meedoet maar een envelop hebt ontvangen, dan wordt
komende week de antwoordenvelop opgehaald. Maakt u deze alvast klaar?
Heeft u vragen, u mag mij natuurlijk ook altijd bellen (033-4725820) of emailen
(kerkbalans@brugkerk.eu).
Namens de wijkraad van kerkrentmeesters,
Jan Grevengoed

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
graag meer van hen 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

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.
Meer informatie over de cursus is te vinden op de poster in de hal en op de
website van De Brug, www.debrugamersfoort.nl. 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 die op 20 februari gaat starten! Bijbels zijn
gratis! Kaarten kosten 10 cent en een kinderboek 50 cent.

Wijkherberg Heilige Geest doet mee met Gluren bij de Buren.
Voor het vierde jaar doet de wijkherberg van de Heilige Geest mee met ‘Gluren
bij de Buren’. Op zondagmiddag 10 februari tijdens de ZondagMiddagGeest zal
het ’klassieke’ gitaarduo ” INTERMEDIO ” 2x optreden in De Brug waar de
wijkherberg tegenwoordig gevestigd is. Het eerste optreden staat gepland om
14.30 uur en om 16.00 uur treden ze voor de 2e keer op. Wanneer u wilt komen
kijken of luisteren bent u van harte welkom in De Brug. Voor, na of tijdens het
optreden bent u ook welkom als gast van de wijkherberg op de
ZondagMiddagGeest om elkaar te ontmoeten of nog even na te praten.

Vandaag, zondag 27 januari
voorganger: ds. P. Schormans
ouderling: Iwan Dekker, Jan Grevengoed
diakenen: Hilbert Knul, Dick van Karsbergen, Annelies Reinders,
Manna Plaisier, Willem Wallet
diaconaal medew: Bas van de Kreeke, Bernard Rollema, Rita Eijkelenboom
organist: Klaas Telgenhof
koster: Jaap Wiersma
bhv: Willem in ’t Veld, Els Zijlstra
knd: Hannemiek, Marije, Sander

Agenda t/m volgende zondag:
ma 28 jan, 19.30 uur: damescontactgroep
wo 30 jan, 18.45 uur: gebedskring
vr 1 feb, 17.30 uur: tienerclub Solid Rock
zo 3 feb, 10.00 uur: kerkdienst
zo 3 feb, 14.30 uur: Interval 10 jaar - FEEST

De agenda vindt u op 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.debrugamersfoort.nl
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

