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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.
Jaarthema ‘Op ’t leven! Een jaar van genade’
Woensdag 6 maart is het as-woensdag, begin van de lijdenstijd,
een periode waarin wij toeleven naar Goede Vrijdag en
Pasen. Omdat de lijdenstijd veel aanknopingspunten geeft
om 'genade' centraal te stellen, heeft de jaarthemacommissie ervoor gekozen hierbij aan te sluiten met het derde
blok 'Genade als daad van God om dingen heel/recht te maken'.
Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u een bijlage: een 40-dagenthemakalender met een uitgebreide toelichting op het deelthema
en met een overzicht van alle thema-activiteiten. Er is ook een 40dagen leesrooster. Dat kunt u opvragen via dineke.ruitenberg@gmail.com.
Komende zondag, 10 maart, maken wij samen een start met het thema. Er is dan
na de kerkdienst een gezamenlijke maaltijd. Doet u ook mee?
Alle informatie staat ook op www.debrugamersfoort.nl.

Bloemen
De bloemen gaan vandaag als bemoediging met een groet van ons allen naar de
heer J.G. K. Wij wensen hem beterschap toe.

Zieken
Wij leven mee met gemeenteleden die wachten op onderzoeken, behandelingen
of die revalideren. Een kaartje wordt zeer op prijs gesteld. Mevrouw A. v.d. L. mag
maandag weer naar huis. De heer R. V. revalideert thuis. De heer C. B. is gevallen
en in het Meander opgenomen voor observatie, Meander Medisch Centrum,
afdeling B2, kamer 34; Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort. Hij wacht op een
revalidatieplek in Birkhoven. Mevrouw R. v. K. revalideert thuis. De heer H. E.

Overlijden
Op zaterdag 23 februari 2019 overleed onverwacht mevrouw G. J. K. Zij werd 91
jaar. De afscheidsdienst vond plaats op zaterdag 2 maart onder leiding van ds.
Van Wageningen. Wij leven mee met haar familie die haar nu moet missen.
Mevrouw K. is al herdacht.

Collecten vandaag
1e collecte: diaconie Amersfoort
Geef met Givt via
De diaconie Amersfoort heeft haar eigen
de collectezak of
scan de QR-code
verantwoordelijkheid wanneer het gaat om
ondersteuning van en zorg aan de naaste. De
opbrengst van deze collecte is voor de diverse diaconale uitgaven, die uw
diakenen op hun weg tegenkomen. Te denken valt aan individuele financiële
ondersteuning op plaatselijk niveau maar ook landelijke diaconale activiteiten en
mondiale hulp, zoals noodhulp.
2e collecte: onderhoud gebouw De Brug.

GivT - digitaal collecteren
Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen
contant geld bij zich heeft. Betalen met de bankpas
of telefoon wordt steeds veiliger en makkelijker
gemaakt. We hebben met zijn allen steeds minder
vaak contant geld op zak. Maar dat is niet alleen maar positief. Wellicht is het u
ook wel eens overkomen dat u mis greep bij de collecte.
Voor die mensen hebben we goed nieuws, want er is nu een nieuwe manier van
collecteren, waarbij u met uw smartphone kunt doneren. Dat doen wij samen
met Givt, het bedrijf dat deze oplossing maakt. Wilt u gebruik maken van deze
service, dan heeft u de Givt-app nodig. Deze kunt u downloaden op
www.givtapp.net/download.
Geeft u liever contant? Geen probleem, want naast het geven met uw
smartphone kunt u altijd contant geld of collectebonnen geven aan de collecte
Na de dienst vandaag wordt een workshop ‘geven met GIVT’ georganiseerd om
geïnteresseerden op weg te helpen met de app.
Namens de Kerkrentmeesters,
Bas van de Kreeke

Collecten vorige week en volgende week
Opbrengst 24 februari: IZB € 197,90; eredienst en wijkpastoraat De Brug € 146,30.
Collecten 10 maart: 1e: zending kia; 2e: eredienst en wijkpastoraat De Brug.

Feestelijke doopdienst in de Chinese gemeente
Vorige week zondag is tijdens een feestelijke dienst in de
Chinese gemeente C. C. gedoopt. Namens De Brug ben ik
daarbij aanwezig geweest. Het was een mooie dienst, die
door veel Chinese broeders en zusters van de
zustergemeenten in Utrecht en Rotterdam werd
bijgewoond. Zaal 8 zat helemaal vol. C. gaf een mooie
getuigenis, hoe hij in zijn leven het Licht van Christus heeft
mogen ervaren. Namens onze gemeente heb ik hem een
doopkaars gegeven, aangestoken aan de kleine paaskaars,
die brandt tijdens de vieringen van het Heilig Avondmaal in
kleine kring. Zo mogen wij met elkaar verbonden zijn in het Licht van Christus. Na
de doop vierden wij met elkaar het Heilig Avondmaal. Kortom een mooie en
feestelijke drietalige dienst (Kantonees, Mandarijn en Nederlands).
Rita Eijkelenboom

VakantieGeld Delen 2019
Wilt u iemand voordragen? Weet u iemand die in aanmerking zou moeten
komen voor een bijdrage vanuit de actie VakantieGeld Delen (VGD)? Een grote
groep mensen in Amersfoort moet rond komen van een beperkt inkomen en kan
zich geen dagje uit of vakantie veroorloven. Met de actie VGD willen we graag
met elkaar ervoor zorgen dat ook zij op vakantie of een dagje uit kunnen. Weet u
iemand die in aanmerking zou moeten komen voor een bijdrage, geef dit dan
door aan de diaconie. Wees op tijd! De lijst moet 15 maart definitief worden
vastgesteld. Afhankelijk van de opbrengst van de actie ontvangen mensen van die
lijst een bijdrage. Vorig jaar hebben wij 11 adressen in onze wijk kunnen verblijden! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van uw diakenen.
Opgave graag aan Willem Wallet, willem.wallet@kpnmail.nl.
Uw diaconie

Interval
Vanmiddag ligt de rode loper weer uit voor interval.
Vanaf half drie bent u van harte welkom en staat de
koffie/thee klaar. Vanmiddag worden spelletjes
gedaan.

Boeken- en cd-kast
In februari 2019 was de opbrengst van de boeken- en cd-kast bestemd voor de
Alpha Parenting Teenagers Course die op 20 februari is gestart. Het totaal bedrag
was € 39,95. In de maand maart bestemmen we het bedrag van de boekenkast
voor het Project D3Generatii Roemenië. (Voorjaars)kaarten: € 0,10 per stuk. Een
dik boek kost € 1,00 en een dun boek € 0,50. Bijbels: gratis. Betalen met
collectebonnen mag ook.

Vandaag

zondag 3 maart

voorganger:
ouderling:
diaken:
collectanten:
organist:
koster:
bhv:
knd:

ds. W.L. Terlouw
Marijke Muilwijk
Willem Wallet
Simon Rietveld, Daniël Waagenaar
Jan Hendrik van Schothorst
Bert Feenstra
Bert Feenstra, Allis Feenstra
Femke, Elza (oudsten in de dienst)

Agenda t/m volgende zondag:
zo 3 mrt, 14.30 uur: Interval
di 5 mrt, 13.00 uur: wandelen met O.N.E.
wo 6 mrt, 18.45 uur: gebedskring
wo 6 mrt, 20.00 uur: Parenting Teenagers Course
vr 8 mrt, 17.30 uur: Tienerclub Solid Rock
vr 8 mrt, 19.00 uur: Bruggenbouwers
vr 8 mrt, 19.30 uur: Avondgebed (thema-activiteit)
zo 10 mrt, 10.00 uur: kerkdienst en
aansluitend: gezamenlijke maaltijd (thema-activiteit)

Digitale Nieuwsbrief op zaterdag.
Wilt u deze Nieuwsbrief net als vele anderen al een dag eerder, op zaterdag
ontvangen via e-mail? Dat kan… stuur een berichtje naar nieuws@brugkerk.eu.
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 Hans

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

Op het leven!
Een jaar van genade
Deelthema 3: Genade als daad van
God om dingen heel/recht te maken
Genade is een oud woord, dat we nog zelden horen. Toch
is genade zo dagelijks als je je maar voor kunt stellen. In
de Romaanse talen wordt ‘genade’ dan ook nog dagelijks
gebruikt: Gracias (dankjewel)! Voor ons gevoel heeft het
leven in Zuid-Europa dan ook meer gratie. Maar die
genade is er ook voor ons eigen Amersfoort. Onze God is
immers degene die zelf alles met genade doet, God
maakt het leven gratieus. Genade maakt ons leven
mogelijk. Naar die dimensie van het bestaan gaan we dit
jaar op zoek.
Na een start rondom ‘Genade & schepping' (aan het
begin van het winterseizoen) en een tweede blok
rondom 'Genade over de grenzen van de dood’ (bij de
eeuwigheidszondag) staan we in het derde blok stil bij
'Genade als daad van God om dingen heel/recht te
maken'. Omdat de lijdenstijd in zichzelf al zoveel aanknopingspunten geeft om 'genade' centraal te stellen,
hebben wij ervoor gekozen daarbij aan te sluiten.
Veertig dagen waarin wij, nadenkend over genade, toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. Om zo te ontdekken
wat dit betekent voor ons leven. Er is voor iedereen een
40-dagen-leesrooster (een afzonderlijke bijlage), waarin
'genade' als thema op verschillende manieren belicht
wordt. Verder zijn er vele mogelijkheden tot ontmoeting
die hierna worden toegelicht. Iedereen wordt van harte
uitgenodigd mee te doen met één of meer activiteiten.
We hopen op deze manier als gemeente samen de
lijdenstijd te beleven en met een vrolijk Paasontbijt en
een feestelijke Paasdienst deze periode af te ronden.
de themacommissie

Samen bidden
Elke week is er de mogelijkheid om op woensdag van
18.45 tot 19.45 uur aan te sluiten bij de gebedskring in
De Brug. Juist in deze periode van verstilling en bezinning, willen we deze kring extra onder de aandacht
brengen. Kom meebidden op de manier die bij jou past.

moment wordt via de Nieuwsbrief en de website bekend
gemaakt welke films worden getoond.

Vespers - Stille week
Avondgebed
Elke vrijdag is er van 19 tot 19.30 uur een avondgebed in
De Brug. Een gemeentelid zal dit avondgebed leiden en
met ons bidden, lezen en we gaan samen zingen.

Zondag 10 maart
Zondag 10 maart zullen we tijdens de dienst stil staan bij
het deelthema. Na de dienst willen we graag als gemeente samen eten. We vragen iedereen zelf een gerechtje te
maken en mee te brengen, zodat we samen een mooi
lopend buffet maken. Wij hopen op een goede
gezamenlijke start van dit blok!

Leeskring
Voor wie de veertigdagentijd wil gebruiken om verder na
te denken over de betekenis van Jezus’ kruisiging en
opstanding, bieden we een leeskring aan, die op drie
maandagavonden (11 en 25 maart en 8 april) bij elkaar
komt van 19.30-21.00 uur in De Brug. Het boek dat
centraal staat is geschreven door de Engelse theoloog
Tom Wright en heeft als titel ‘Goede Vrijdag. De Dag dat
de Revolutie begon’ (Van Wijnen, Franeker, 2018). Dit
boek sluit goed aan bij het jaarthema. Het is de
bedoeling dat iedereen die mee wil doen voor de eerste
bijeenkomst deel I (pagina’s 1−78) zoveel mogelijk heeft
gelezen. De kring wordt geleid door Klaas Bom. Opgave
bij Klaas, klaas.bom@hotmail.com of 0637 403 860.

Filmavond 29 maart
Vrijdag 29 maart om 19.30 uur zal er een filmavond in De
Brug zijn. Er worden twee films gedraaid uit verschillende genres, die uitnodigen tot gesprek over het
jaarthema. Aansluitend aan de film zullen we met elkaar
doorpraten over de film en het thema. Op een later

Zoals ieder jaar zullen ook dit jaar in de stille week (vanaf
maandag (14/4) tot en met donderdag en op zaterdag)
vespers worden gehouden. Een vesper is een korte viering van maximaal een half uur, waarin we stil staan bij
de lijdensweg van Jezus. We lezen het lijdensevangelie
en worden stil, daarnaast zingen en bidden we met
elkaar. De vespers starten om 19.30 uur.

40 dagen inspiratie app-groep
We willen elkaar in deze dagen inspireren en
aanmoedigen om als gemeente met elkaar toe te leven
naar Goede Vrijdag en Pasen, om zo te ontdekken wat
dit voor ons leven betekent. Om dit extra handen en
voeten te geven, maken we met elkaar een ’40-dageninspiratie-appgroep’. Wie dit wil kan zijn telefoon
nummer appen aan 0624 639 250. Dan kom je in een
app-groep terecht waarin de themacommissie twee keer
per week een tekst, lied of vraag stuurt. Maar waar je
ook zelf een tekst of lied mag plaatsen rondom het
thema, zodat we elkaar kunnen bemoedigen en
inspireren.

Zondag 21 april - Pasen!
Op deze feestdag sluiten wij deze lijdenstijd en themaperiode als gemeente af. Wij starten de dag met een
Paasontbijt om 08.30 uur. Aansluitend vieren we met
elkaar het Paasfeest in de eredienst (om 10 uur)!
Opgeven voor het paasontbijt (uiterlijk 14 april) bij
Dineke Ruitenberg.

Tenslotte…
Neem met vragen of opmerkingen contact op met de
themacommissie via Dineke Ruitenberg,
dineke.ruitenberg@gmail.com of 0624 639 250.
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DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN ! – PAASONTBIJT – FEESTELIJKE PAASDIENST



