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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 H. de Leede. 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 R. v. K. Zij is gevallen
en heeft een heupoperatie ondergaan. Wij wensen haar beterschap en sterkte
bij de revalidatie.

Zieken
Wij leven mee met gemeenteleden die wachten op onderzoeken,
behandelingen of die revalideren. Een kaartje wordt zeer op prijs gesteld.
Mevrouw G.C. S. zal a.s. dinsdag 5 februari een operatieve ingreep ondergaan.
Wij bidden voor haar om moed en rust. Wij hopen dat zij snel weer naar huis
mag. Mevrouw A. v. d. L. verblijft de komende weken voor revalidatie in het
Meander Medisch Centrum, afdeling C6, kamer 59. Maatweg 3, 3813 TZ
Amersfoort. Mevrouw I. T.: Verpleeghuis Warande Heerewegen, Arnhemse
Bovenweg 80, 3708 AH Zeist. De heer W.R. L. is weer thuis uit het ziekenhuis.
Wij leven mee met en bidden voor de familie v. T. De zoon van mevrouw v.T. is
deze week opgenomen na een herseninfarct in het ziekenhuis.

Geboren
Op 14 januari 2019 werd geboren Kyra Lian Hannah S. Dochter van
Ruben en Deborah, zusje van Fiene. Wij wensen deze familie van
harte geluk met Kyra.

Boeken- CD kast
In januari 2019 was het bedrag van de boeken-CD kast bestemd
voor de Alpha Parenting Teenagers Course die op 20 februari
gaat starten. In totaal was het bedrag € 24,10. Ook in de maand februari
steunen we dit doel. Kijkt u nog eens of u iets tegenkomt in de boekenkast voor
u zelf of als cadeau voor iemand anders. Kaarten: € 0,10 per stuk.
Kinderboeken: € 0,50. Bijbels: gratis.

Collecten vandaag
1e collecte: werelddiaconaat: Syrische vluchtelingen in Libanon en Jordanië.
De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige
burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in
voornamelijk in buurlanden als Turkije. Libanon en Jordanië op zoek naar
veiligheid. Zij leven daar in extreme armoede. KerkinActie ondersteunt kerken
en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit
en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze
kerken en organisaties dat vluchtelingkinderen onderwijs volgen en bieden zij
psychologische hulp.
2e collecte: eredienst en wijkpastoraat.

Opbrengst collecten vorige week, 27 januari
Avondmaalcollecte Voedselbank € 256,42; onderhoud gebouw De Brug €
164,50.

Collecten volgende week, 10 februari
1e: Stichting Gave; 2e: catechese en educatie De Brug.

Expositie in het DAC, Zuidsingel 5
Ons gemeentelid Dic Zandbergen exposeert in het DAC. Zijn werk is te
omschrijven als abstract impressionisme. Over zijn werk zegt hij zelf: ´Ik heb het
gevoel dat schilderen mij heeft gekozen en niet andersom. Zo ontstaan ook mijn
schilderijen, niet als het resultaat van een vooropgezet plan, maar als beelden

die mij aangereikt worden. En altijd is er dan dat wonderlijke, mystieke moment
waarop de dode materie op het doek tot leven komt. U bent welkom in het DAC
van dinsdag t/m donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur.

KERKBALANS 2019
Afgelopen week is bij u de kerkbalans envelop weer opgehaald. Mocht dit niet
zo zijn omdat u bv. niet thuis was, wilt u dan de envelop bij De Brug in de
brievenbus doen of de antwoordenvelop opsturen.
Envelop niet ontvangen? Geen lid van De Brug en toch wel willen 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.
Namens de wijkraad van kerkrentmeesters,
Jan Grevengoed, tel. 4725820, email: kerkbalans@brugkerk.eu

Vandaag 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.

Vandaag, zondag 3 februari
voorganger:
ouderling:
diakenen:
collectanten:
organist:
koster:
bhv:
knd:

ds. H. de Leede
Jopie Doorduijn
Manna Plaisier
Urma en David Groeneveld
Sandra van de Putte
Ilse Lagerweij
Albert Falkena en Ingrid Steenbeek
Elza en Femke (oudsten in de dienst)

Agenda t/m volgende zondag:
ma 4 feb,
di 5 feb,
wo 30 jan,
vr 8 feb,
zo 3 feb,

13.00 uur: Wandelen met O.N.E.
10.00 uur: Vergadering Ouderenpastoraat
18.45 uur: gebedskring
19.00 uur: Bruggenbouwers
10.00 uur: kerkdienst

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 Cindy

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

Gebedsbrief
Februari/Maart 2019

Jacobus 1:12
Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft.
Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans
het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die
Hem liefheeft.

God danken:
• Dat we weer een vrijwilliger bij
interval hebben mogen verwelkomen.
• Voor de gezegende vergadering die de
kerkenraad heeft gehad met onze
nieuwe interim predikant.
• Voor de gastpredikanten die er zijn
om voor te gaan in onze gemeente.
• En voor het rijk gezegend zijn met
zoveel predikanten binnen onze
gemeente.

God bidden:
• Wilt u blijven bidden voor de leiding van de
kindernevendienst om kracht en wijsheid.
Om invulling van de lege plekken. Het
tekort aan medewerkers is drukkend.
• Ook de vacatures bij de kerkrentmeesters
zijn niet ingevuld. Wilt u vragen om mensen
die bereid zijn om deze functies op zich te
nemen.
• Voor de mensen die eenzaam zijn of last
hebben van depressiviteit, vooral in deze
toch al donkere periode.

Actueel
• Op 20 februari start de Alpha Parenting Teenagers Course. Wilt u de ouders van tieners
aanraken en de leiding zegenen, zodat we als gemeente verder mogen groeien in het er
zijn voor onze tieners en hen te helpen bij alles wat ze meemaken.
• Op 3 februari viert interval haar 10-jarig bestaan. Wilt u danken voor alle vrijwilligers, en
een zegen vragen over dit bijzondere jubileum.
• De enveloppen voor de aktie kerkbalans zijn uitgedeeld. Wilt u bidden voor wijsheid bij
het geven en verdelen van het geld aan en binnen de kerk.
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).

