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Welkom
De kerkenraad heet u van harte welkom in De Brug. Een bijzonder woord van welkom voor de ouders, verdere familie en vrienden van de doopouders. 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. 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.

Vandaag
Vandaag gaat ds. D.J. van Wageningen voor in een dienst met een feestelijke gebeurtenis
voor de dopelingen, hun ouders en voor de hele gemeente: B.R.A.M. J. en K.L.H. S. worden
gedoopt.
Het is vandaag de tweede zondag in de 40-dagen tijd en ook de tweede zondag in onze
thema-periode: ‘Genade als daad van God om dingen heel/recht te maken.” Volgt u ook het
40-dagen leesrooster ‘Genadetijd’ voor deze periode? Daaruit het citaat bij vandaag: “Ga ik
op weg of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen bent U vertrouwd.” uit Psalm 139,
een Psalm waarvan wij vandaag enkele coupletten zingen in de dienst.

Bloemen
De bloemen gaan vandaag als bemoediging met een groet van ons allen naar de heer K. T.

Zieken
Wij leven mee met gemeenteleden die wachten op onderzoeken, behandelingen of die
revalideren. Een kaartje wordt zeer op prijs gesteld. De heer C. B. verblijft nu in Zorgcentrum
Birkhoven, Soesterweg 539-1 3819 BA Amersfoort. Mevrouw R. v. K. revalideert na een
heupoperatie thuis. Mevrouw I. T.: Verpleeghuis Warande Heerewegen, Arnhemse
Bovenweg 80, 3708 AH Zeist.

Overlijden
Op 11 maart 2019 overleed mevrouw T.J. H. Zij werd 101 jaar oud. Mevrouw H. was ons
oudste gemeentelid. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 16 maart onder
leiding van ds. D.J. van Wageningen met aansluitend de begrafenis op Rusthof. Wij leven
mee met de familie die nu achterblijft en haar zal missen.

Huwelijksjubileum
Op 23 maart a.s. zijn de heer en mevrouw C.H. Z. 40 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd
met dit huwelijksjubileum en wij wensen het bruidspaar Gods zegen toe.

Collecten vandaag
1e collecte: 40-dagen collecte landelijk diaconaat
Verlaat de gevangenis … en dan?
Gevangenen die vrij komen, maken een nieuw begin. Een unieke kans, met
grote uitdagingen. Want hoe vind je werk, hoe ben je weer vader of moeder
voor je kinderen, hoe herstel je het contact met familie en vrienden? Via
organisaties als Gevangenenzorg Nederland en Exodus en hun vele
vrijwilligers begeleidt Kerk in Actie gevangenen, zowel nog tijdens hun
detentie als daarna, naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Eenmaal buiten de
gevangenis begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun naasten bij de reïntegratie.
2e collecte: onderhoud gebouw De Brug.
Geef met de
GivT-app

GIVT - Digitaal collecteren
Sinds een aantal weken is het in De Brug mogelijk om, naast het gebruik van muntgeld en
collectebonnen, digitaal bij te dragen aan de collecte. Hiervoor gebruiken we de app van
Givt. We merken dat er al door een behoorlijk aantal mensen gebruik van wordt gemaakt.
Daarbij valt echter ook op dat het nog niet voor iedereen duidelijk is hoe het werkt met het
invoeren van de 2e collecte. Daar helpen we graag even bij.
Na de dienst van vanmorgen wordt in zaal 4 wederom een presentatie/workshop rond de
Givt-app gehouden. Wees welkom! Mocht het vandaag niet schikken dan kan een vraag
stellen over de werking van de app altijd. We leggen het graag even uit.
Namens de Kerkrentmeesters, Bas van de Kreeke

Collecten vorige en volgende zondag
Opbrengst 10 maart: KerkinActie € 253,85; eredienst en wijkpastoraat De Brug € 193,45.
Collecten 24 maart: 1e: plaatselijke stille armoede; 2e: eredienst en wijkpastoraat De Brug.

Interval
Vanmiddag, 17 maart, ligt de rode loper weer voor u uit. Marjo
Hoedemaker, bekend van dierenpark Amersfoort, komt vertellen over
zijn werk met de dieren en over een olifantenproject, waar hij aan
verbonden is. U bent allen van harte welkom. Vanaf half drie staat de
koffie/thee klaar. - Nel Elkerbout

Bloemengroet op zondag
Tot nu wordt de bloemengroet verzorgd door Marjan Dekker en Alianne Waagenaar. Deze
zomer verhuist Marjan met haar gezin naar Groningen. Alianne is bereid om de
bloemengroet te blijven verzorgen, maar het is fijn als er iemand bereid is met haar mee te
doen…. Interesse? Neem dan contact op met Alianne Waagenaar of met Jopie Doorduijn .

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 flessen staan vandaag in de vorm van het
Griekse kruis. Een kruis met vier gelijke armen die
elkaar in het midden snijden. De Griekse letter
Chi (Χ) heeft ook deze vorm. Het is de eerste
letter van het woord Christus. In de flessen staan
Helleborus. Die bloeit als er sneeuw ligt en het
vriest. Hoopvolle bloei in een koude periode. Een
Kronkelhazelaar staat in het midden; deze wijst
naar boven (Jezus aan het Kruis).
Alianne Waagenaar

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. Betalen met collectebonnen mag ook.

Filmavond vrijdag 29 maart
Om 19.30 kijken wij in het kader van ons genadejaar met geïnteresseerde Bruggers van 12
jaar en ouder naar de film Capharnaüm.
Zain (Zain Al Rafeea) slijt zijn dagen in de straten
van de Libanese hoofdstad Beiroet. Als oudste kind
van het gezin is het zijn taak om te werken om te
helpen het gezin te onderhouden. Wanneer zijn
zusje wordt uitgehuwelijkt aan een oudere lokale
groenteboer, besluit Zain weg te lopen van huis.
Dit leidt tot een ongelooflijke roadtrip, met nieuwe
vriendschappen en alles beslissende keuzes.
De film levert meer dan voldoende stof tot napraten.
Dat doen wij dan ook aansluitend aan de film. Volgende
week tonen wij voor de dienst de trailer van de film….
Mieke Wiegeraad en Romhild Ruitenberg

EEN KORTE GROET van Hans Eschbach
Inmiddels zijn we een aantal maanden verder. Zoals velen van u weten heb ik alvleesklierkanker met inmiddels diverse uitzaaiingen. In het begin van het proces voelde ik me enorm
ziek met veel ellendige bijverschijnselen. Als mensen ons vroegen waar ze voor moesten
bidden gaven we als antwoord: Bid om tijd en kwaliteit van leven. Dat gebed is verhoord en

daar willen we God voor danken. Waar we om ons heen verhalen hoorden van mensen, die
binnen een paar weken overleden, mogen wij nu al spreken van 9 maanden: een soort
omgekeerde zwangerschap. Wat de buik betreft lijkt dat te kloppen. Het vocht hoopt zich op
en veel dingen worden moeilijker. De trap bijvoorbeeld lijkt een enorm obstakel. Maar we
blijven proberen. Dankbaar zijn we ook naar u toe: we krijgen letterlijk honderden kaarten,
reacties op Facebook, mailtjes, bossen bloemen en ga zo maar door. Daarom heel hartelijk
dank aan u allen. Vooral ook omdat u aangaf om voor Kea en mij te bidden. Dat is de kracht
waarop wij drijven. Hoe lang het hele proces gaat duren weten we natuurlijk niet. We weten
ons wel geborgen bij God, die trouw is voor ons, ook in deze tijd. In mijn laatste preek in De
Brug zei ik onder meer: Wordt onze aardse tent dan niet langzaam maar zeker afgebroken?
Ja. Ook de mijne. Maar juist het perspectief van wat daarna komt houdt ons krachtig en fris.
Wij zijn niet bezig om dood te gaan, maar om ín te gaan in de nieuwe werkelijkheid van het
Koninkrijk van God. Dat blijft een spannende en zware reis, maar met een geweldig uitzicht!

Vandaag
voorganger: ds. D.J. van Wageningen
ouderling: Jopie Doorduijn
diaken: Dick van Karsbergen
collectanten: David Groeneveld, Urma Groeneveld
organist: Adrie Duizendstra
koster: Bart Oegema
bhv: Bart Oegema, Martin Paats
knd: Hannemiek/Matthias, Marijke, Sander

Bij Leantine Dekker en Dineke
Ruitenberg kunt u nog terecht
voor een exemplaar van de
activiteitenkalender en voor
het 40-dagen leesrooster
‘Genadetijd’.

Agenda t/m volgende zondag
zo 17 mrt, 11.30 uur:
zo 17 mrt, 14.30 uur:
wo 20 mrt, 18.45 uur:
wo 20 mrt, 20.00 uur:
vr 22 mrt, 17.30 uur:
vr 22 mrt, 19.00 uur:
vr 22 mrt, 19.00 uur:
zo 24 mrt, 10.00 uur:

workshop: ‘geven met GivT’
Interval met Marjo Hoedemaker
gebedskring
Parenting Teenagers Course
tienerclub Solid Rock
Bruggenbouwers
avondgebed (thema-activiteit)
kerkdienst

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

