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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.
Het team is graag bereid uw vragen te beantwoorden en is ook na de dienst
aanwezig. 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’
Vandaag maken wij een begin met het derde deelthema 'Genade als daad van God
om dingen heel/recht te maken'. Al eerder ontving u een 40-dagen-themakalender
en het 40-dagen leesrooster. Hebt u zich al opgegeven voor de inspiratie-app?
Nee? Even uw nummer appen naar 0624 639 250. Na de dienst vandaag is er een
gezamenlijke maaltijd. Wij wijzen nog even op de thema-activiteiten van komende
week: de leeskring van maandagavond, de gebedskring van woensdagavond en het
‘avondgebed’ op vrijdagavond. En… denk ook aan het leesrooster…

Bloemen
De bloemen gaan vandaag als bemoediging met een groet van ons allen naar
mevrouw W.F.J. M.

Zieken
Wij leven mee met gemeenteleden die wachten op onderzoeken, behandelingen of
die revalideren. Een kaartje wordt zeer op prijs gesteld. De heer R. V. revalideert
thuis. De heer C. B. , Meander Medisch Centrum, afdeling B2, kamer 34; Maatweg
3, 3813 TZ Amersfoort. Mevrouw R. v. K. revalideert thuis. Mevrouw I. T.,
Verpleeghuis Warande Heerewegen, Arnhemse Bovenweg 80, 3708 AH Zeist. De
heer K. T.

Huwelijksjubileum
Op 16 maart a.s. zijn de heer en mevrouw G. K.-R. 40 jaar getrouwd. Van harte
gefeliciteerd met dit huwelijksjubileum en wij wensen dit bruidspaar Gods zegen
toe.

Collecten vandaag
1e collecte: zendingscollecte KerkinActie
Vorig jaar zijn er in China nieuwe religieuze wetten aangenomen. Zij
perken de vrijheid voor Chinese christenen behoorlijk in. De kerk in
China gaat een moeilijke periode tegemoet. Kerk in Actie helpt bij
het vertalen, de alfabetisering en de verspreiding van Bijbels.
2e collecte: eredienst en wijkpastoraat De Brug.

Geef met de
GivT-app

Collecten vorige week, biddag en volgende zondag
Opbrengst 3 maart: diaconie Amersfoort: € 257,25; onderhoud gebouw: € 181,47.
Collecten 13 maart: 1e: diaconie De Brug; 2e: eredienst en wijkpastoraat De Brug.
Collecten 17 maart: 1e: landelijk diaconaat KiA; 2e: onderhoud gebouw De Brug.

Doopdienst op 17 maart
Volgende week zondag is er een doopdienst, geleid door ds. Van Wageningen.
Bram R. A. M. J. en Kyra L. H. S. worden gedoopt.

Liturgisch bloemschikken
In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus’
liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken.
De bloemstukken zijn geïnspireerd door het thema ‘een nieuw leven’. Voor iedere
zondag, Aswoensdag en Biddag een ander stuk. Water en riet staan symbolisch
voor nieuw leven en buigzaamheid, meebewegen.
De eerste zondag zijn water en
riet geplaats in een cirkel als
symbool van de aarde. De
rietflessen zijn verbonden
met klimopranken die samen
een krans van onverbrekelijke
vriendschap en trouw
vormen. De cyclaam staat
voor bescherming, verlangen
en afscheid. Op Biddag staan de
flessen nog in een cirkel maar zijn
de cyclamen vervangen door paarse tulpen (afbeelding). De tulp staat voor
verlangen en gebed: de bloem staat open naar boven. - Alianne Waagenaar

Gezocht: kleine damesfiets
De diaconie is met spoed op zoek naar een kleine damesfiets, bij voorkeur met
terugtraprem. Berichten graag naar reindersijff@gmail.com. - Annelies IJff

Interval
Volgende week zondag, 17 maart, wordt een bijzondere Interval.
Marjo Hoedemaker, bekend van dierenpark Amersfoort, komt
deze middag vertellen over zijn werk met de dieren en over een
olifantenproject, waar hij aan verbonden is. Iedereen die
geïnteresseerd is, is van harte welkom. - Nel Elkerbout

O.N.E. op Paasmaandag 22 april naar Oriëntalis
Zoals inmiddels al een traditie is, gaan we samen Paasmaandag weer op stap. Het is
de bedoeling dat we met een bus richting Berg en Dal rijden, alwaar we een bezoek
brengen aan het museumpark ‘Heilig Land Stichting Oriëntalis’. Wat we vervolgens
verder gaan doen blijft nog een verrassing maar het belooft weer een prachtige dag
te worden. Wilt u met ons mee? Geef dan zo spoedig mogelijk per mail door met
hoeveel personen u mee gaat, dit i.v.m. het reserveren van een bus. De kosten
zullen waarschijnlijk rond € 20,00 p.p. zijn (afhankelijk van het aantal deelnemers).
Nadere informatie volgt. De opgave moet uiterlijk 31 maart binnen zijn via e-mail:
one@brugkerk.eu. - Rommy vd Ree

Vooraankondiging: 17 mei vrijwilligersavond
Bent u het afgelopen jaar actief geweest als vrijwilliger in De Brug? Dan willen we u
graag bedanken voor uw inzet! Om die reden organiseren de kerkrentmeesters op
vrijdag 17 mei een vrijwilligersavond. Het is de bedoeling om met elkaar een
gezellige avond te hebben met uiteraard een hapje en een drankje. Tijdens de
avond kunt u niet alleen genieten, maar ook nader kennismaken met andere
vrijwilligers en u verbazen over de enorme breedte van het werk dat binnen De
Brug belangeloos wordt verricht. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat het een
avond wordt voor alle vrijwilligers in De Brug, ongeacht het soort werk, de
hoeveelheid uren die besteed zijn of de leeftijd: iedere vrijwilliger is welkom!
Mocht u of jij nog leuke ideeën hebben voor de invulling, of zelfs zo enthousiast
geworden zijn dat je wilt meehelpen, neem dan gerust contact met ons op.
Namens de kerkrentmeesters, Klaas Telgenhof en Marnix Huizer
(m.huizer@gmail.com)

Boeken- en cd-kast
In de maand maart is de opbrengst van de boekenkast bestemd voor het jongerenproject D3Generatii Roemenië. (Voorjaars)kaarten: tien cent per stuk. Een dik boek
kost één euro en een dun boek vijftig cent. Bijbels zijn gratis. Wat let u nog? Ga snel
uit de kast kiezen….. Betalen met collectebonnen mag ook.

Projectkoor Brandpunt
Dit koor geeft op zaterdagavond 30 maart in de ‘Heilig Kruiskerk’ een bijzonder
Argentijns concert waarin twee missen zullen worden uitgevoerd, waaronder de
Missa Criolla. Informatie en kaarten via www.projectkoorbrandpunt.nl.

Informatie- en verootmoedigingsbijeenkomst: 19 maart
Dinsdagavond 19 maart is in De Brug om 19.30 uur een informatie- en verootmoedigingsbijeenkomst. Sprekers zijn Dirk van Genderen en Gerrit Keunen. Muzikale medewerking: Kees de Vreugd (piano). De avond begint om 19.30 uur. Thema:
Schuld en boete in relatie tot de holocaust. De bijeenkomst wordt georganiseerd
door een groep Bijbelgetrouwe gelovigen die de werking van een vloek over Europa
herkennen als gevolg van de Jodenvervolgingen door de eeuwen heen, uitmondende in de moord op zes miljoen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

vandaag

biddag woensdag 13 maart

voorganger: ds. D.P.C. Looijen
ouderling: Els Zijlstra
diaken: Dick van Karsbergen
collectant: Rita Eijkelenboom
organist: Adrie Duizendstra
koster: Ilse Lagerweij
bhv: Willem Wallet, Albert Falkena
knd: Marije, Saskia, Marieke

mw. L.P. Dekker
Jopie Doorduijn
Manna Plaisier
Klaas Telgenhof
Bart Oegema
Bart Oegema, Ingrid Steenbeek
-

Agenda t/m volgende zondag
zo 10 mrt, 12.00 uur:
ma 11 mrt, 19.30 uur:
ma 11 mrt, 19.30 uur:
wo 13 mrt, 18.45 uur:
wo 13 mrt, 19.30 uur:
wo 13 mrt, 20.00 uur:
vr 15 mrt, 19.30 uur:
za 16 mrt,
zo 17 mrt, 10.00 uur:
zo 17 mrt, 11.30 uur:
zo 17 mrt, 14.30 uur:

gezamenlijke maaltijd (thema-activiteit)
damescontactgroep
leeskring (thema-activiteit)
gebedskring
kerkdienst ‘biddag’
Parenting Teenagers Course
avondgebed (thema-activiteit)
O.N.E.: bezoek Rijksmuseum A’dam
kerkdienst (doop)
workshop: ‘geven met GivT’
Interval met Marjo Hoedemaker

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

