Brugkerk

typering van onze gemeente

De Protestantse Brugkerkgemeente is een

Protestantse Kerk in Nederland, maar één ‘kleur’ op

kleine, kleurrijke en open geloofsgemeenschap

onze gemeente plakken is moeilijk. Verschillende

in Nieuwerbrug. Op zondag, maar ook op

geloofsbelevingen, leeftijden en achtergronden komen

andere dagen komen we op verschillende

samen en dat vinden wij bijzonder. Het is aan de ene

manieren samen rond de blijde boodschap van
Jezus. In Jezus krijgt de God van Israël een

kant spannend; de één wil bijvoorbeeld het liefst
psalmen zingen, de ander vooral opwekkingsliederen
en waar de één een rotsvast geloof heeft, twijfelt de

gezicht en komt God dichtbij. Door zijn
rondwandelen op aarde, zijn dood aan het kruis

ander. Maar aan de andere
kant is het ook verrijkend.

en zijn opstanding heeft Jezus ons leven

De diversiteit vraagt om

gegeven en op de weg gezet richting een goede

ruime harten en de

nieuwe wereld. In die Geest van Jezus mogen

urgentie om elkaar

we vandaag de dag gemeente zijn in ons dorp

elke keer weer te

Nieuwerbrug.

vinden, ontmoeten en
bemoedigen bij de Bron:

✓ Cirkel van kleuren

Jezus. Zonder de

Volgens de Bijbel waren de mensen rondom Jezus zeer

ontmoetingen bij de Bron, vallen we

verschillend. Het waren mannen en vrouwen, managers

als los zand uit elkaar.

en werknemers, hoger en lager opgeleiden, kinderen
en ouderen, rijken en armen, gelovigen en twijfelaars.
De groep viel door de verschillen echter niet uit elkaar.
Het geheim was dat Jezus al deze verschillende

Wij verlangen ernaar dat deze manier van gemeentezijn door ons hele gemeenteleven heen werkt: de
kerkdiensten, het jeugdwerk, de verdiepingskringen,
kerkenraadsvergaderingen en hoe wij als kerk in het

mensen aan elkaar verbond. De groep was als een

dorp willen staan.

cirkel van verschillende kleuren rond de blijde
boodschap van Jezus. Men mocht er zijn zoals men

✓ Spiegelen aan de Bijbel

was, maar toch was het ook geen vrijblijvend gebeuren.

Als Brugkerkgemeente willen wij ons spiegelen aan

De verschillende mensen leefden allen uit liefdevolle

Gods Verhaal zoals dat in de Bijbel tot ons komt. Door

vergeving en ze werden opgeroepen om hun geloof

het lezen van de Bijbel leren wij God de Vader, de

gestalte te geven in het dagelijkse leven.

blijde boodschap van zijn zoon Jezus en de Heilige

De Brugkerkgemeente in Nieuwerbrug is ook als een

Geest kennen en hoe wij mogen leven voor Gods

cirkel van verschillende kleuren rond de blijde

aangezicht. Wij geloven dat de Bijbel haar actualiteit

boodschap van Jezus. Wij zijn een gemeente binnen de

door de eeuwen heen niet is kwijtgeraakt en zijn

www.brugkerk.nl

nieuwsgierig naar wat God ons vandaag te zeggen

jaar mogen we ook proeven van de genade die God

heeft.

door Jezus geeft. Dit doen we door met elkaar de
Maaltijd van de Heer te vieren.

✓ Verbonden met het verleden
Wij beseffen dat we het wiel van geloven niet opnieuw

✓ Kerk voor het dorp

hoeven uit te vinden, maar in een lange traditie staan

De Brugkerk is een kerk voor het hele dorp

van mensen in Nieuwerbrug en wereldwijd die door de

Nieuwerbrug. Wij willen omzien naar iedereen en op

eeuwen heen het geloof in de God van Israël en zijn

een diaconale, pastorale en missionaire manier

zoon Jezus hebben beleden, vastgehouden en

zichtbaar zijn in het dorp.

doorgegeven. Wij zijn een onderdeel van de

✓ Kinderen en jongeren

geschiedenis van God met mensen. De
belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in

De gemeente is gezegend met een grote groep

Nederland die door de eeuwen heen zijn opgesteld

kinderen en jongeren. Ze horen er helemaal bij en zijn

vormen een basis en inspiratiebron voor ons geloof.

de toekomst van de kerk. Wij willen de kinderen en
jongeren door verschillende activiteiten helpen groeien

✓ Spiegelen aan de tijd

in hun relatie met God de Vader, zijn zoon Jezus en de

Ons leven speelt zich af in een interessante en snelle

Heilige Geest en hen ondersteunen in hun weg door

tijd. Als Brugkerk zijn wij voor goede vernieuwingen en

het leven. Ook de ouders willen we helpen in hun

daarom maken wij graag gebruik van moderne

geloofsopvoeding. Een goede band met de basisschool

middelen zoals een beamer, Sociale Media, YouTube,

is hierbij voor ons cruciaal.

e.d., waardoor de blijde boodschap van Jezus duidelijk
en dichtbij de mensen gebracht kan worden.
De snelle tijd kent echter ook haar keerzijde. Door de
drukte raken de basics van het geloof: bidden,
Bijbellezen en het omzien naar de ander steeds verder
op de achtergrond. Hier willen wij alert op zijn.

✓ Gezamenlijk vieren
Zes keer per jaar heeft onze gemeente een
gezamenlijke dienst met de hervormde Bethlehemkerk
in Nieuwerbrug. Daarnaast is er twee keer per jaar een
oecumenische dienst waarin naast de hervormde
gemeente ook de Rooms-Katholieke
geloofsgemeenschappen van Bodegraven en Woerden

✓ De zondag

participeren. Wij zijn dankbaar voor momenten van

Op zondag komen wij als gemeente samen in de
Brugkerk. Verschillende kleuren ontmoeten elkaar dan
bij de Bron. In de samenkomsten wordt gezongen uit
het Liedboek en de bundel Hemelhoog. Daarnaast

kleurrijk, kerkmuuroverstijgend vieren.

✓ Oefenplaats
De typering ‘vele verschillende kleuren rond de blijde

wordt er gebeden en geluisterd naar lezingen uit de

boodschap van Jezus’ is een uitdaging. Toch hopen wij

Bijbel en een uitleg. De uitleg wordt regelmatig
ondersteund door gebruik van de beamer. Tijdens de
uitleg gaan de jongste kinderen naar hun eigen dienst.
Na de dienst is er ruimte om elkaar te ontmoeten onder
het genot van koffie, thee en fris. Een aantal keren per

dat we als Brugkerkgemeente elkaar telkens weer
mogen vinden bij de Bron in de wetenschap dat we als
gemeente een oefenplaats mogen zijn van de goede
wereld die God voor ogen heeft en die ons in de Bijbel
beloofd is.
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