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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 deze dienst is ds. H. S. Mosterd
Het kinderlied vanmorgen is: “Esther” van Matthijn Buwalda.

Bloemen
De bloemen gaan vandaag met een groet van ons allen naar mevrouw A. v.d. L.,
zij verblijft de komende weken voor revalidatie in het Meander Medisch
Centrum, afdeling C6, kamer 59. Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort.

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. heeft deze week een operatieve ingreep ondergaan. Wij
hopen dat zij snel weer naar huis mag.
Mevrouw I. T.: Verpleeghuis Warande Heerewegen, Arnhemse Bovenweg 80,
3708 AH Zeist.
Mevrouw R. v. K. revalideert thuis.
De heer R. V. heeft afgelopen week een onderzoek ondergaan in het ziekenhuis
in Enschede. Hij wacht nu op de uitslag voor verdere behandeling.

Boeken- CD kast
In februari 2019 is het bedrag van de boeken-CD kast bestemd voor de Alpha
Parenting Teenagers Course die op 20 februari gaat starten. Kijkt u ook eens in
de boekenkast voor u zelf of voor iemand anders. Kaarten: €.0.10 per stuk.
Kinderboeken: €.0.50. Bijbels: gratis

Collecten vandaag
Tijdens de dienst:
1ste collecte: Stichting Gave (werk onder asielzoekers)
Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder
vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave inspireert, traint en
ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen
Gods liefde te laten zien. Zo worden voor vluchtelingenkinderen kinderkampen
georganiseerd. Gave regelt dat vluchtelingenkinderen tegen een laag bedrag
mee kunnen met christelijke kinderkampen. De kinderen beleven dan een
gezellige week, samen met Nederlandse leeftijdsgenootjes.
2de collecte: catechese en educatie De Brug

Opbrengst collecten vorige week, 3 februari
Werelddiakonaat € 263.90 Eredienst en Wijkpastoraat € 169.90

Collecten volgende week, 17 februari
Tijdens de dienst:1ste collecte: plaatselijke stille armoede
2de collecte: eredienst en wijkpastoraat

O.N.E
Zaterdag 16 februari is de themawandeling.
Start bij de O.L.V. toren in Amersfoort

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.

Gezocht!
Voor de Parentingteenagecourse zijn we op zoek naar toetjesmakers die voor
woensdag 6 maart, 20 maart, 3 april en 10 april a.s. ongeveer 12 toetjes zouden
willen maken. Wat je maakt staat je geheel vrij en de kosten hiervoor kunnen
gedeclareerd worden.
Graag hoor ik wie dit voor ons zou willen doen.
Opgeven kan per mail naar parentingcourseamersfoort@gmail.com

Meedoen met het ouderenpastoraat?
Wij zoeken nieuwe medewerkers voor het bezoekwerk in het
ouderenpastoraat van De Brug. Bent u bereid een paar adressen voor uw
rekening te nemen? Dan kunt u contact opnemen met pastoraat@brugkerk.eu
of bellen met Ank Aalten of Jopie Doorduijn

Vandaag, zondag 10 februari
voorganger:
ouderling:
diakenen:
collectanten:
organist:
koster:
bhv:
knd:

ds. H.S. Mosterd
Klaas Telgenhof
Willem Wallet
Ruben van Straten
Adrie Duizendstra
Jaap Wiersma
Willem Wallet, Martin Paats
Marlies, Sasloa,Matthias,Sander

Agenda t/m volgende zondag:
ma 4 feb,
wo 13 feb,
vr15 feb,
za 16 feb,
zo 17 feb,
zo 17 feb,

19.30 uur: Damescontactgroep
18.45 uur: Gebedskring
17.30 uur: Tienerclub Solid Rock
14.00 uur: O.N.E. Themawandeling
10.00 uur: Kerkdienst
14.30 uur: Interval

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 Ditte

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

