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Jezus noemt jou bij naam
‘Jezus zei tegen haar: Maria!’
(De Bijbel in Johannes 20:16)
In de Paasnacht van stille zaterdag op Paaszondag werden in de Vroege Kerk
traditiegetrouw de nieuwe gelovigen gedoopt. Na een aantal dagen vasten en
stil zijn bij wat Jezus heeft gedaan aan het kruis, werden de nieuwe gelovigen
de kerk in gebracht en gingen ze kopje onder in het doopbad om in een nieuw
Paasleven met Jezus op te staan. Bij de doop werden ook hun namen
uitgesproken, net zoals dat nu nog steeds bij de doop gebeurt. Hun persoonlijke
namen werden door het water heen verbonden met de naam van God de Vader,
Jezus de Zoon en de Heilige Geest.
De God van Israël is blijkbaar geen
onpersoonlijke God; hij wil namelijk zijn
naam – in dood en leven - verbinden aan
afzonderlijke mensen en kent hen bij
naam. Zoiets zien we ook bij Maria
gebeuren. Op Paasmorgen bevindt ze
zich diep verdrietig in de graftuin. Haar
Heer is overleden en zijn lichaam lijkt ook
nog gestolen te zijn. Verdwaasd vraagt
ze aan iemand die ze voor tuinman
aanziet: ‘’Weet jij misschien waar ze mijn
Heer hebben neergelegd?’’ En dan
opeens klinkt daar de herkenbare stem die het duister en verdriet doorbreekt:
‘’Maria!’’ De tuinman blijkt de opgestane Jezus te zijn.

Ook wij hebben in ons leven te maken met duister en verdriet. De tuin van de
wereld kan er nog zo mooi uitzien, maar het water staat ons soms tot aan de
lippen… In de Paasnacht van stille zaterdag op Paaszondag worden we er aan
herinnerd, dat God al bij onze doop ons duister en verdriet heeft doorbroken
door persoonlijk jouw naam te noemen en die naam aan de zijne te verbinden.
Elke doopdienst verwijst naar de paasnacht.
Maarten Luther dacht ook regelmatig op deze manier terug aan zijn doop. Hij
was een dappere man, maar soms zat hij er ook helemaal doorheen. Als hij er
doorheen zat, schreef hij regelmatig drie woorden op zijn schrijftafeltje: ‘Ik ben
gedoopt!’ Hij voelde zich soms verlaten, maar hield zich vast aan iets groters.
Hij vertrouwde erop dat hij niet meer in het diepe water kon verdrinken. Toen
hij werd gedoopt, was hij namelijk al door het diepe water van de paasnacht
heen gegaan. God riep hem bij de doop bij zijn naam en zei: “Ik zal jouw naam
goed onthouden. Ook al stijgt het water je soms tot de lippen, mijn naam is
verbonden aan de jouwe, je gaat niet alleen door het leven, die last is je te
zwaar, Ik Ben Erbij!’
De doop heeft bij veel mensen niet zo’n grote plaats in het geloofsleven als bij
Maarten Luther. Eigenlijk is dat jammer, want er schuilt grote rijkdom in wat er
bij onze doop is gebeurd. Misschien is het een idee om in de Paasnacht eens
concreet je doop te herinneren en samen met je man of vrouw, een vriend(in)
of eventuele kinderen na te denken over wat het voor je betekent dat je gedoopt
bent en Jezus ons op paasmorgen persoonlijk bij onze naam noemt, net als
Maria.
Een mooi Paasfeest toegewenst!

Nathan Noorland

Omzien naar elkaar
Als gemeente mogen we vreugde delen met de mensen die blij zijn en de
mensen ondersteunen die te maken hebben met de moeilijke kanten die het
leven soms met zich meebrengt. Sommige mensen worden hier bij naam
genoemd. Aan anderen denken we zonder hun naam te noemen.
Al weer een aantal maanden geleden is Mw. Marian van Os (Wilnisse Zijweg 5,
Mijdrecht) vrij onverwachts opgenomen in het ziekenhuis. Door een heftige
virusinfectie heeft ze daar weken lang moeten verblijven en kwam er heel
langzaam een positieve verbetering in haar toestand. Gelukkig is ze sinds een
paar weken overgeplaatst naar de Parkgraaf in Utrecht waar ze verder kan
herstellen en heel langzaam zich mag gaan voorbereiden om weer naar huis te
kunnen. We wensen haar Gods nabijheid toe en kracht en geduld om hiermee
om te gaan.
Begin van deze maand is Eef van Luinen lelijk ten val gekomen, met flink wat
blauwe plekken, wonden en een gebroken pink is het nog wonderbaarlijk goed
afgelopen. Zij herstelde gelukkig snel en wij hopen dat haar hand ook volledig
zal genezen. Met Pasen mogen wij haar begroeten in de Brugkerk als koster,
zij zal invallen voor Cees en Ria die afwezig zijn.
Graag willen wij als gemeente om Govert en Magda van der Weg (Weijland
57a) heen staan. Er is een moeilijke tijd aangebroken nu de gezondheid van
Govert het niet toelaat om naar zijn geliefde Brugkerk te gaan. Wekelijks
luisteren zij de dienst nu via de aangeleverde USB-stick, maar dit is toch heel
anders als in de dienst aanwezig zijn. Afgelopen zondag hebben Magda en
Govert onder leiding van ds. Kees Burger en Nathan het avondmaal thuis
mogen vieren. Wij wensen hen Gods kracht en Zegen toe in deze moeilijke
periode van hun leven.

Bij de diensten
Op 1 april vieren we met elkaar Pasen. Het belooft een vrolijke dienst te worden
waarin we met elkaar stil staan bij het choquerende effect dat de Opstanding
van Jezus gaf bij zijn leerlingen. We lezen het Paasverhaal vanuit het
Markusevangelie. Janieke Bruin bespeelt in deze dienst het orgel, Peter Bruin
speelt trompet en Martinus van de Ruitenbeek begeleidt ons vanachter de
piano. Als kerkenraad hopen we op een mooie dienst.

Deel je leven
Wil je Nathan spreken omdat je ziek bent, in een dip zit, of om een andere
reden? Bel / WhatsApp hem op 0611652617 of mail asnnoorland@gmail.com.
De werkdagen van Nathan zijn maandag en dinsdag.

Genesiskring
In de rest van de maand april ga ik niet voor in onze gemeente. Na een aantal
drukke maanden in Nieuwerbrug wil ik me de komende weken weer wat meer
richten op mijn studie. Er staan een aantal tentamens en opdrachten op de
planning. Daarnaast hoop ik van 17 tot en met 22 april op retraite te gaan in de
kloostergemeenschap Taizé.

We hebben al een aantal mooie en leerzame kringavonden gehad over het
Bijbelboek Genesis. Thema’s als: het ontstaan, de schepping en evolutie,
Godenzonen en dochters van mensen, de zondvloed, Abraham en Isaak,
passeerden de revue. Op dinsdagavond 10 april vindt de laatste kringavond
plaats over het leven van Jakob. Een hielenlichter en strijder met God. Maar
toch werd het volk van Israël naar hem vernoemd. Het belooft weer een mooie
avond te worden die om 20.30 uur begint in de consistorie van de kerk.

Keetkerk
In de Paasnacht vindt de PaasChallenge plaats! We hopen
en bidden voor een mooie activiteit waarin onze jongeren mogen ervaren
wat Goede Vrijdag en Pasen voor hen betekent.
De laatste Keetkerk vindt plaats op zondag 27 mei na de kerkdienst. Zet deze
Keetkerk alvast in de agenda.

Nadat er weer veel besproken was, sloot Nen de Vink de vergadering af met
gebed en werd er een lied gezongen van Huub Oosterhuis.
Mariette Koning

Gemeentevergadering
Op 21 maart jl. werd de gemeentevergadering gehouden. Er was sprake van
een goede opkomst, ca. 40 gemeenteleden hebben de vergadering
bijgewoond.

Uit de consistorie
Op 12 maart kwam de kerkenraad bij elkaar.
Tijdens deze vergadering werden de o.a. de onderwerpen voor de gemeentevergadering op 21 maart a.s.besproken. Op de agenda staan een terugblik
Brugkerk 100 jaar, Brugkerk 2025, financiële verslagen en de begrotingen voor
dit jaar. Ook aan de vacatures die in oktober 2018 binnen de kerkenraad zullen
ontstaan, zal aandacht besteed worden.
De diensten van de afgelopen periode werden geëvalueerd. Nathan kiest
regelmatig voor evangelische liederen uit de bundel Hemelhoog. Vanuit de
liturgiecommissie is voorgesteld deze bundel aan te schaffen. De kerkenraad
vindt het positief, dat er naast de liederen uit het Liedboek ook andere liederen
gezongen worden tijdens de dienst. Dit past goed binnen onze gemeente
waarin we ruimte willen geven voor nieuwe ideeën.
De kerkenraad heeft een voorstel ontvangen om het koffie drinken na de dienst
niet alle zondagen in de kerk te houden, maar ook bij gemeenteleden thuis, ook
wel genoemd “Gemeentebreed koffie drinken”. In deze Bruggespraak kunt u
hier meer over lezen.
Nathan heeft contact gehad met de directeur van de basisschool in
Nieuwerbrug. Er wordt gesproken over een andere invulling van de
scholenzondag die eerst jaarlijks en nu 1 x per 2 jaar gehouden wordt. In
Bodegraven wordt de jeugd betrokken bij de viering van bid- en dankdagen.
Misschien is het een idee iets dergelijks ook in Nieuwerbrug te organiseren.
Afgesproken is dat Nathan een voorstel zal maken.
Anton Wesdorp heeft een presentatie gegeven over de Algemene Verordening
Gegevensbescherming die op 25 mei a.s. ingaat. Ook als kerk hebben we
hiermee te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het “lief en leed” wat gedeeld
wordt in de Bruggespraak en op de website. Ook buitenstaanders kunnen dit
lezen. Om te voorkomen dat er misbruik gemaakt kan worden van persoonlijke
informatie zal er nagedacht worden over de wijze waarop de informatie
gecommuniceerd en opgeslagen wordt. Het onderwerp zal op de komende
vergaderingen zeker terugkeren.

Om 19.45 uur stond de koffie klaar en om 20.00 uur opende de voorzitter, Mieke
Smith, de vergadering. In haar opening lichtte zij het onderwerp kerk in 2025
toe. Het is een uitdaging om de kerk vorm te geven in deze tijd. De doelstelling
is om één te zijn in verscheidenheid. Zij leest voor uit o.a.
1 Korintiërs 12.
Vorig jaar bestond de Brugkerk 100 jaar. Het jubileum is uitgebreid gevierd.
Hille Schilstra gaf, namens de commissie Brugkerk 100 jaar, een leuke
presentatie van de activiteiten in het afgelopen jaar. De foto’s gaven een goede
indruk van een geslaagd jubileumjaar. Ter herinnering is er een fotoalbum
gemaakt. Geïnteresseerden kunnen het album bestellen.
Mieke geeft een overzicht van activiteiten die de afgelopen tijd binnen de kerk
georganiseerd zijn, zoals ter verdieping de Genesiskring, de liturgie-commissie,
de Keetkerk en Keigaaf voor de jeugd. In onze gemeente zijn veel vrijwilligers
nodig. Door het aftreden van drie kerkenraadsleden zullen in het najaar
meerdere vacatures ontstaan: ouderling, ouderling-kerkrentmeester en diaken.
Ook wordt er nog gezocht naar een koster.
Arjan Buteijn heeft verslag gedaan van de financiën in 2017. Hij bedankte Irene
Brussaard voor de overzichtelijke boekhouding. De begroting van de kerk is in
2017 overschreden door extra onderhoudskosten die betaald zijn uit de
onderhoudsreserve. Diaken Henk Nijman heeft verslag gedaan van de
diakonale uitgaven en Jan van Rooijen heeft de gemeente geïnformeerd over
de opbrengst van het oud papier in Nieuwerbrug. Door de kascommissie werd
decharge verleend aan penningmeester en kerkenraad.
Aan het einde van de vergadering bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor
hun inbreng. De vergadering werd beëindigd met gebed en het zingen van lied
538 “Een mens te zijn op aarde”, begeleid door Addo op het orgel. Ter afsluiting
konden de aanwezigen napraten onder het genot van een drankje en een hapje.
Mariette Koning

Van de diaconie
De afgelopen maand hebben we i.v.m. de 40 dagen tijd veel aandacht gehad
voor bijzondere doelen in binnen- en buitenland. Ook mochten we meedoen in
de voorbeden. We hebben dit zelf als een mooie verdieping ervaren, maar zijn
wel benieuwd hoe u dit als gemeente ziet.
We sluiten af met zondag 1 april wanneer we het Paasfeest vieren.
Traditiegetrouw is de 1e collecte op deze Paasmorgen bestemd voor JOP, de
Jeugd Organisatie van de Protestantse Kerk. JOP ondersteunt gemeenten bij
het opzetten van Kliederkerk, een missionaire activiteit, waarin jongeren en
ouderen op een creatieve manier de betekenis van Bĳbelverhalen ontdekken.
Samen vieren, eten en al kliederend ontdekken wat geloven in God en het
volgen van Jezus betekent. Veel gezinnen die de weg naar de kerk vaak niet
meer weten te vinden, worden door deze vorm van kerkzĳn aangesproken. Er
zijn inmiddels meer dan 130 Kliederkerken gestart. JOP brengt deze
Kliederkerken via digitale en fysieke ontmoetingen met elkaar in verbinding en
ondersteunt hen met tips en advies om verder te groeien in geloof en creativiteit.
Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415
t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk.
De maand april is verder rustig met collectes voor de diaconie, maar we bevelen
de collecten kerk (eerste) en onderhoud (tweede) van harte bij u aan.
Op vrijdag 13 april willen we de senioren uitnodigen voor een gezellige dag.
We blijven deze keer heel dicht bij huis, in onze eigen Brugkerk.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.30 uur, welkom met koffie en lekkers.
11.00 uur, dhr. Adriaan Smith zal ons via een PowerPoint presentatie vertellen
over zijn werk. Ook zal hij de achtergrond van 1 van de bijbelse schilderijen in
onze kerk uitleggen.
12.30 uur, gezellige lunch.
I.v.m. de catering willen we erg graag weten of u komt. Wilt u zich uiterlijk
zondag 8 april opgeven??? Dit kan bij onze diakenen:
Lisan van den Beukel: 0348-688117of 06-13579707
Henk Nijman: 06--16224366
Alette van Stavel: 06-13394363

Met de kennis en ervaring die hij opdeed aan de Drentse kunstacademie
(DACA) is hij verder gegaan. Leerde ook veel van een groot aantal exposities
die hij bezocht, met werken van o.a. Haagse school. Met veel bewondering
bestudeerde hij ook de details in de stillevens van Hans van Sant, Pieter Claez,
e.a. Heeft inmiddels zelf op tal van plaatsen met succes geëxposeerd o.a. in
Boskoop, Alphen aan den Rijn, Steenwijk, Gouda, Waddinxveen, Reeuwijk,
enz. Zijn werken hangen ook in het buitenland o.a. in Canada, Japan, Duitsland,
Engeland, België en Portugal, waar hij ook in de wintermaanden schildert en
exposeert.
Hij kreeg diverse bekroningen voor zijn werk. Met een stilleven in Steenwijk
werd hij 6e van 492 ingezonden werkstukken bij Arti in Alkmaar en ontving voor
een ingezonden stilleven in 1984 in Bunnik, uit handen van Europarlementariër, mr. Dr. C. Berkhouwer, een eervolle vermelding. Hij behoorde
daarmee bij de eerste tien van een landelijke wedstrijd. De jury bestond o.a. uit:
Hr. Krikhaar (R.M.) Karel en Sylvia Willink (kunstschilders).
Adriaan Smith is vaak te vinden in het Zuid-Hollands plassengebied, waar hij,
met zijn boot tussen de Hollandse landschappen varend, de steeds wisselende
luchten, riet, water en bomen waarneemt, die een bron van inspiratie zijn.

Privacy in de kerk
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen
aan nieuwe privacywetgeving. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG.
We moeten bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de
privacy van leden en bezoekers. Iedereen die binnen de kerk met
persoonsgegevens te maken heeft, of dat nou lokaal of landelijk is, moet zorgen
dat hij/zij zich aan de regelgeving houdt.
Het omgaan met persoonsgegevens heeft betrekking op “te identificeren
personen”. Namen en adressen dus, maar ook foto’s waarop mensen
herkenbaar zijn. Het gaat om ons eigen handelen; hoe gaan we met
persoonsgegevens om. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een foto van
de predikant op de website, het vermelden van verjaardagen in het kerkblad,
de publicatie van het kerkblad op de website, de uitzending van een kerkdienst,
het noemen van zieken in een zondagsbrief en andere handelingen die met het
herleiden naar een persoon te maken hebben.

Wij hebben er zin in!

De PKN heeft er verschillende artikelen over gepubliceerd. Hieronder heb ik
een deel overgenomen van de website van de PKN
(www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/besturen/kerkenraad/privacy).

Over Adriaan Smith:
(geb. te Waddinxveen) Hij schildert o.a. stillevens, bloemen en landschappen.
Ook maakt hij schilderijen met een bijbels thema. Is in 1979 de schilderkunst
gaan beoefenen.

Wat moeten gemeenten (en andere kerkelijke instellingen) doen onder de
nieuwe wetgeving?

Stap 1: maak beleid en spreek erover
Privacy is van belang. Juist ook in de kerk waar mensen soms op hun
kwetsbaarst zijn. Een goed privacybeleid zorgt ervoor dat de
persoonsgegevens van iedereen gewaarborgd zijn, dat gegevens beveiligd
worden en alleen worden gebruikt als dat in de kerk nodig is. De AVG laat alle
ruimte voor kerken en organisaties om haar taak te vervullen en gebruik te
maken van persoonsgegevens, zolang de waarborgen maar op zijn plaats zijn.
Stap 2: het informeren van mensen en het privacystatement
Iedereen die met de kerk te maken heeft, moet weten wat er met zijn of haar
gegevens gebeurt. Als u gebruik maakt van formulieren (zowel online als op
papier) waar mensen hun gegevens achterlaten, moeten mensen geïnformeerd
worden hoe er met hun privacy wordt omgegaan.
Stap 3: het bewaren van gegevens: maak beveiliging standaard en weet
wat er gebeurt
Beveiliging moet standaard zijn. U moet weten wie welke gegevens heeft en
waarom deze persoon de gegevens gebruikt. U moet er ook voor zorgen dat de
informatie niet zomaar voor iedereen toegankelijk is: zorg voor een af te sluiten
kast, zorg voor een afgesloten gedeelte op de website en maak geen gebruik
van inlogcodes die meerdere mensen hebben. Gratis diensten als google drive
of dropbox kunnen gebruikt worden, zolang maar helder is wie er toegang
hebben tot de gegevens en de gegevens niet zomaar op straat komen te liggen.
Beveiliging betekent ook het verwijderen van oude bestanden. Als u
bijvoorbeeld gegevens uit het ledenregistratiesysteem haalt en op uw computer
downloadt, moet u die na gebruik weer verwijderen. Maar het gaat ook om het
verwijderen van oud-leden die zijn verhuisd, vertrokken of overleden. Meer
informatie over wanneer u gegevens dient te verwijderen, kunt u bij de Autoriteit
Persoonsgegevens vinden.
Stap 4: het delen van gegevens: alleen als het nodig is
De kerkorde is helder: iedereen die met gegevens van de kerk werkt, is
gehouden tot geheimhouding. Niemand hoeft daarvoor een formulier te
ondertekenen, die regel is op iedereen van toepassing. Gegevens die u binnen
de kerk deelt, mogen dus niet (zomaar) doorgegeven worden. Alleen als het
valt binnen de taak van de kerk en het nodig is, mag u de gegevens delen. De
regels over het delen van gegevens binnen de kerk, staan in uw privacystatement.
Stap 5: meld het als het fout gaat, meld datalekken
Soms gaat het mis. Misschien heeft u per ongeluk een deel van de ledenlijst
naar een verkeerd e-mailadres gestuurd. Of is de zondagsbrief met de namen
van zieke gemeenteleden toch op de website terecht gekomen. In zo’n geval
moet u nagaan of u een melding moet maken.

Op dezelfde webpagina staan ook veel gestelde vragen. Kijk er eens op als er
vragen zijn. Zijn er vragen of opmerkingen over onze eigen situatie? Laat het
me weten s.v.p. dan bespreken we dat.
Anton Wesdorp

Fotoboek Jubileumjaar
Op woensdag 21 maart is tijdens de gemeentevergadering o.a. teruggekeken
op 100 jaar Brugkerk, het jaar lang vieren in 2017. Een mooie fotoreportage
gemaakt door en met commentaar van Hille Schilstra. Het vieren was fijn en het
jaar was mooi, wat blijft zijn de herinneringen en heel veel foto's. En die zijn
gevat in een fotoboek. Dit boek is te bestellen via de scriba,
scriba@brugkerk.nl en zal tussen de 25 en 30 euro gaan kosten, afhankelijk
van een leuke aanbieding om de kosten te drukken.
Om diezelfde reden, het drukken van de kosten, wordt er 1 keer besteld.
Wilt u/ wil jij graag een boek? Laat het voor 15 april weten via email. Op die
manier is het makkelijk melden aan iedereen als het boek in huis is.
Groet, mede namens de andere commissieleden,
Marleen Dam

Koffie drinken plus op 15 april
We zijn al een poosje bekend met het wekelijks koffiedrinken na de kerkdienst.
Iedereen is bijna vergeten dat het voor die tijd (en dat is niet eens zo lang
geleden) één keer in de maand was. Inmiddels is het wekelijks drinken
behoorlijk ingeburgerd en maken veel mensen daar gebruik van.
Wat je dan wel ziet, is dat mensen gauw een praatje maken met mensen die ze
al kennen. Of met mensen waar ze wat mee te regelen hebben.
Van de kerk van Nieuwegein hoorden we van een eenmalige, andere opzet.
Inmiddels heeft Woerden dat idee overgenomen. Het houdt in dat het
koffiedrinken eenmalig niet in de kerk is, maar bij iemand thuis. Als je je
daarvoor opgeeft, word je ingedeeld. Bij ieder gastgezin komen dan zo’n 10
gasten op de koffie. Het grote voordeel is dat je zo kennis maakt met meer
mensen. En als het daarna weer gewoon drinken is na de kerk, heb je een
aantal mensen beter leren kennen. Als het de eerste keer goed bevalt, zou het
een half jaar later nog een keer gedaan kunnen worden.
De opzet op een rijtje:
• Op zondag 8 april liggen er briefjes in de banken en een pen/potlood waarbij
je je kunt opgeven voor het koffiedrinken op zondag 15 april.
• Tijdens de collecte kunnen de ingevulde briefjes in de collectezak gedaan
worden.
• Gemeenteleden die die zondag niet in de kerk zijn, kunnen zich per mail
opgeven. Daar zal nog een Bruggemail over verschijnen.

• De organisatoren maken na afloop van de dienst een indeling waarbij ze heel
goed kijken dat de groep goed gemixt wordt. Man/vrouw en kinderen blijven wel
bij elkaar. Kinderen kunnen dus meegaan. Gastgezinnen zorgen ervoor dat de
kinderen ook iets te doen hebben.
• De namen worden doorgegeven aan de gastgezinnen. Die zorgen voor een
uitnodiging per mail of telefonisch.
• Op zondag 15 april is er dan geen koffiedrinken in de kerk. Mensen die alsnog
mee willen doen en zich niet opgegeven hadden, kunnen zich melden. Dan
voegen we die ergens aan toe.

Van de penningmeester
Opbrengst collectes maart 2018
Kerk

04-03 58,80
11-03 55,80
18-03 135,05
25-03 75,20
Tot. 324,85

Binnenl.
KIA
Diaconaat Kinderen in
Almere
de knel

Voorjaars
Waterproject
Zendingswerk Oeganda
Papoea
72,95

75,40
141,25
75,40

141,25

72,95

129,35
129,35

Totaal

131,75
131,20
276,30
204,55
743,80

Na afloop van de dienst gaan degenen die zich opgegeven hebben naar het
afgesproken adres. Daar is geen vast programma. Het ontmoeten en het
verder kennismaken met elkaar staan centraal. Of er behalve koffie ook nog
een glaasje gedronken wordt, mag het gastgezin bepalen.

Rekeningnummers
Voor het overmaken van giften, vrijwillige bijdragen, collectebonnen, actie
kerkbalans enz. gelden de volgende IBAN rekeningnummers:

De kerkenraad staat achter dit initiatief. Wij hebben de kerkenraad aangeboden
bij de organisatie betrokken te willen zijn.
Voor vragen/idee/en/suggesties houden we ons van harte aanbevolen.
Henny en Hille Schilstra (tel. 417302 - hschilstra@casema.nl)

Kerk
NL94INGB0000558600 t.n.v. Protestantse Gemeente Nieuwerbrug
Diaconie NL70INGB0000476970 t.n.v. Diaconie De Brugkerk Nieuwerbrug
Zending NL71INGB0001561315 t.n.v. ZWO-commissie De Brugkerk
Nieuwerbrug

Verjaardagen
De volgende gemeenteleden vieren in april hun verjaardag:
1 apr. Lisan v.d. Beukel
13 apr. Jaco Koning
2 apr. Eddy v.d. Plaat
Lars Korteland
3 apr. Jeroen v. Bemmel
14 apr. Martin Verweij
6 apr. Melinde Habben Jansen
Tobi Griffioen
8 apr. Patrick v. Duuren
16 apr. Cees Koning
Roos Korteland
18 apr. Esther van Leeuwen
10 apr. Monique Wijnen
19 apr. Fija Boer
Fenna Hiemstra
25 apr. Karla Schuitemaker
26 apr. David Verwey
Wij wensen alle jarigen een fijne dag toe en Gods zegen voor het nieuwe
levensjaar.

Gemeente groeigroep
Zondagavond 8 april komen we weer bij elkaar. Dit keer zal de koffie/thee bij
Hanneke Slagter, Kosterdijk 2 in Waarder, klaar staan. Om 20.00 uur hopen we
met elkaar te beginnen, rond 21.45 uur sluiten we de avond af.
Momenteel spreken we met elkaar over verschillende verhalen van vrouwen uit
de Bijbel. Wat hebben zij ons te zeggen en kunnen we dit ook toepassen in
onze tijd? Lijkt het je leuk om deze avond mee te maken, kom gerust langs.
Heb je vragen mail gerust naar miekesmith13@gmail.com.

Collectebonnen
Als u gebruik wilt maken van collectebonnen (voor de belasting aftrekbaar), kunt
u die bestellen door een bedrag over te maken op de rekening van de kerk
(NL94INGB0000558600 t.n.v. Protestante Gemeente Nieuwerbrug) en o.v.v.
het aantal en soort bonnen dat u wenst. U heeft de keuze uit een vel van 20
bonnen à € 0,90 (€ 18,- per vel) of een vel van 20 bonnen à € 1,50
(€ 30,- per vel). Na ontvangst op de bankrekening, worden de bonnen zo
spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. Wilt u met uw bestelling rekening houden
met de verwerkingstijd bij de ING?
Hartelijke groet,
Irene Brussaard-Kastelein

Mutaties
Verhuisd:
Mevr. Elly Hagoort
van Weiland 23 naar
Willem de Zwijgerstraat 8G, App.26
2411 VV Bodegraven
Nieuw ingekomen:
Fam. Marianne en Pieter Venus-Ubels
en hun kinderen Tijs en Wessel
Gravin Margarethastraat 4
2415 CA Nieuwerbrug.

Kindernevendienst
En dan is het Pasen! We vieren het feest
van de opstanding van de Here Jezus. Wat
een goed nieuws is dat. Het wordt op
Paasochtend een feestelijke dienst, dus
zorg dat je er bij bent!
Na Pasen gaan we verder met het
Bijbelboek Genesis. Dit zijn de verhalen
van Adam en Eva, Kaïn en Abel. Jullie vast
al wel bekend. Maar kom vooral naar de kerk op zondag, dan vertellen wij
jullie er nog veel meer over.
Tot zondag!
Groeten, Gerry, Imre, Lianne, Lieneke, Margo, Marieke, Monique en Sophie
Het rooster van de komende weken :
1 april
Johannes 20:1-10
(Pasen)
Genesis 1:1-5
8 april
Genesis 2:4b-25
15 april
Genesis 3: 1-14
22april
Genesis 4:1-16
29 april
Genesis 6:5-22

Het wordt licht: Jezus leeft
De mens in Gods schepping
De eerste zonde
Kaïn en Abel
Gods opdracht aan Noach

Uitnodiging Oraniënbaum
Onze partnergemeente uit Oraniënbaum heeft de gemeentes uit Waarder en
Nieuwerbrug uitgenodigd om van 25-27 mei a.s. naar Oraniënbaum te komen.
We zullen dan o.a. de stad Wittenberg bezoeken, de stad waar Luther volgens
de overlevering 500 jaar geleden zijn 95 stellingen aan de Slotkapel
opgehangen heeft. Wittenberg is vanwege de herdenking aan Luther prachtig
opgeknapt en zeker een bezoek waard. 's Middags is er de mogelijkheid om
o.a. de oranjemarkt, het slot van Oraniënbaum of enkele kerken in de omgeving
van Oraniënbaum te bezoeken. 's Avonds is er de gezamenlijke maaltijd met
mensen uit Oraniënbaum. Zondags is er een gezamenlijke kerkdienst in de
mooie Stadtkirche van Oraniënbaum.
Op de heenreis willen we verder de oude stad Quedlinburg bezoeken.
Quedlinburg ligt op de grens van voormalig Oost- en West-Duitsland en heeft
een prachtige binnenstad, die sinds 1994 op de UNESCO werelderfgoedlijst
staat. De in de stad gelegen prachtige St-Servaaskerk ligt op een berg bij de
oude binnenstad. Verder heeft de binnenstad meer dan 1300 vakwerkhuizen,
die de rijke geschiedenis van de stad goed weergeven.

De mensen uit Oraniënbaum willen iedereen van ons graag ontvangen en
nader met ons kennismaken en dat is nu een prachtige gelegenheid. Heeft u
belangstelling om mee te gaan, neem dan contact op met Henk Nijman, J.W.
Frisostraat 5, Nieuwerbrug, tel. 448256 of e-mail info@nijmandevelopments.nl

Programma Werkgroep Geloof en Cultuur
Op www.kerkpleinwoerden.nl, onder het kopje Geloof en Cultuur, vindt u een
overzicht van alle activiteiten en kunt u zich aanmelden. In de hal van de
Brugkerk liggen ook jaarprogramma’s om mee te nemen. Per maand worden in
de Bruggespraak enkele agendapunten vermeld.
Tischrede met Victor Molkenboer
Datum:
maandag 9 april 2018
Leiding:
Maarten van Diggelen
Plaats:
Lutherse Kerk
Tijd:
18.30 – 20.00 uur
Aanmelden
noodzakelijk i.v.m. de maaltijd
via secretariaatelgwoerden@gmail.com;
graag opgeven voor 6 april 2018
Kosten:
vrijwillige bijdrage voor de maaltijd
Maarten Luther heeft veel aan tafel gezeten met familie, vrienden en studenten.
Altijd een vol huis. Zijn Tischreden werden opgeschreven, en beslaan minstens
6 kloeke delen. In de Lutherse kerk eten we samen met Victor Molkenboer,
sinds 2013 burgemeester van Woerden. Het thema van het tafelgesprek is:
“Waar haalt de burgemeester zijn inspiratie vandaan?"
Stiltewandeling ‘van schuilkerk naar kapel’
Datum:
zondag 22 april 2018
Leiding:
Ariadne Rook en ds. Pieter
Masmeijer
Plaats:
start: Lutherse Kerk
Tijd:
13.00 uur
Aanmelden:
aanbevolen,
via secretariaatelgwoerden@gmail.com
Kosten:
geen
Wist u dat er in Zegveld midden in de weilanden een prachtige kapel staat,
gebouwd volgens de Oosters-Orthodoxe traditie? Ds. Pieter Masmeijer zal ons
gastvrij ontvangen in de door hem gebouwde kapel aan de Milandweg. We
wandelen vanaf de Lutherse kerk in Woerden naar de kapel in Zegveld. Een
stiltewandeling, passend bij ons jaarthema ‘pelgrimage’. We starten met een
reiszegen in de Schuilkerk in Woerden en voor onderweg krijgen we vragen
mee die ons helpen om tot de kern te komen.

Evensong and Brownies…
Datum:
29 april 2018
Leiding:
ds. Maarten Diepenbroek
Plaats:
Lutherse Kerk (Evensong) en Brownies & Downies,
De Kazerne 3, Woerden (High-tea)
Tijd:
15.00 uur: Evensong
16.15 uur: high-tea
Aanmelden:
niet nodig voor de Evensong, wel voor de High-tea
Kosten:
collecte bij de uitgang + eventuele consumpties in
Brownies & Downies
Een Evensong is een avondgebed in de stijl van de Anglicaanse kerk. De dienst
wordt in de late middag of avond gehouden en een groot deel van de dienst
wordt gezongen. Dit geeft deze viering een geheel eigen karakter. Medewerking
wordt verleend door Vocaal Ensemble Cantare uit Gouda o.l.v. Leo Rijkaart en
Jeroen de Haan (orgel). Na afloop van de dienst kunnen we elkaar ontmoeten
onder het genot van een High-tea. Zo blijven we die middag in Engelse stijl!

Wat te doen in april:


8 apr. Aanmelden koffiemoment



8 apr. Gemeente Groei Groep

 10 apr. Genesiskring
 13 apr. Seniorendag

Bijbelrooster
1 apr.
2 apr.
3 apr.
4 apr.
5 apr.
6 apr.
7 apr.
8 apr.
9 apr.
10 apr.
11 apr.
12 apr.
13 apr.
14 apr.
15 apr.

Marcus 16:1-8
Sefanja 1:1-13
Sefanja 1:14–2:3
Sefanja 2:4-15
Sefanja 3:1-8
Sefanja 3:9-20
Genesis 2:4b-17
Genesis 2:18-25
Genesis 3:1-24
Spreuken 22:17-29
Spreuken 23:1-14
Spreuken 23:15-25
Spreuken 23:26-35
Psalm 4
Genesis 4:1-16

16 apr.
17 apr.
18 apr.
19 apr.
20 apr.
21 apr.
22 apr.
23 apr.
24 apr.
25 apr.
26 apr.
27 apr.
28 apr.
29 apr.
30 apr.

Genesis 4:17-26
Spreuken 24:1-9
Spreuken 24:10-22
Spreuken 24:23-34
Psalm 10
Genesis 5:1-24
Genesis 5:25–6:4
Spreuken 25:1-15
Spreuken 25:16-28
Spreuken 26:1-12
Spreuken 26:13-28
Spreuken 27:1-11
Spreuken 27:12-27
Genesis 6:5-22
Genesis 7:1-24

Kopij volgende Bruggespraak
Inleveren bij voorkeur via e-mail als WORD- of EXCEL-bestand
Uiterlijk MAANDAG 23 april 2018, 18.00 uur
bij Astrid van Rooijen (janenastrid@casema.nl)
Dit is een week eerder i.v.m. de meivakantie.

 15 apr. Geen koffie in de kerk,
maar elders
 23 apr. Inleveren copy
Vooruitzien:
 25-27 mei

Reis naar Oranienbaum

 27 mei Keetkerk

Rooster
dominee

1 april.
Nathan Noorland

8 april.
ds. C. Burger
Kamerik

15 april.
ds. J. Compagner
Woerden

22 april.
mw. ds. E.S. ten Heuw
Leiden

29 april.
drs. J.M. Post
Rijnsburg

bijz. h.

Pasen

ouderling

Mieke Smith

Karla Schuitemaker

Marianne Koning

Anton Wesdorp

Nen de Vink

lector

Henny Schilstra

Astrid v. Rooijen

Peter Bruin

Ria van Buuren

Pieter v. d. Gouwe

diaconie

Henk Nijman

Henk Nijman

Alet v. Stavel

Alet v. Stavel

Lisan v.d. Beukel

koster

Eef v. Luinen

Ria Timmer

Ria Timmer

Kees v. Duuren

Ria TImmer

beamer

Erik de Gier

Jan Hiemstra

Floris Boer

Jos Slagter

Kees-Jan Timmer

1e coll.

JOP

kerk

diaconie

kerk

kerk

2e coll.

kerk

onderhoud

kerk

onderhoud

onderhoud

organist

Janieke Bruin

Henk Hilgeman

Marco Spits

Jan Kroon

Martijn v.d. Weerd

k.n.d.

Lieneke

Monique

Lianne

Imre

Gerry

oppas

Aartje & Inge

Florie & Sophie

Adrie & Cobie

Krista & Ina

Annemarie & Lydia

