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Deze uitgave is voor de zomermaanden juli en augustus.

Vakantietijd
‘Je mag je zorgen op God werpen, want je ligt hem na aan het hart’
(De Bijbel in 1 Petrus 5: 7)
De komende maanden is het weer vakantietijd. De vakantietijd is voor veel
mensen een tijd om even tot rust te komen na een drukke periode. De stress
op het werk of op school wordt achtergelaten en er hoeven even geen mailtjes
beantwoord te worden of toetsen worden gemaakt. Vakantie is een tijd van
achterlaten en nieuwe energie opdoen en dat hebben we nodig.
Petrus schrijft in één van zijn brieven dat het eigenlijk ook zo werkt met God.
We mogen onze zorgen op hem werpen. We hoeven er niet mee te blijven
lopen, maar het is belangrijk om zorgen achter te kunnen laten en vol energie
weer verder te gaan.
Het woordje ‘werpen’ doet echter misschien wel even je wenkbrauwen fronzen.
Werpen…, zo gaan we toch niet met God om? God is toch geen vriendje waar
we al onze zorgen en zonden naar toe kunnen smijten? Het lijkt een beetje op
een weg-werp-geloof dat Petrus hier schetst.
In een mooi boekje las ik dat ons geloof inderdaad geen weg-werp-geloof is.
De schrijver schreef dat bovenstaande Bijbeltekst te vergelijken is met een
zwaarbepakte kameel. Als een kameel zijn last kwijt wil, dan moet hij eerst
knielen. Dan pas kan zijn baas de zware bepakking van zijn rug halen.

Dat is ook wat Petrus zegt in het vers ervoor:
‘Onderwerp je dus nederig aan Gods gezag.’

Vakantie
Lianne en ik hopen van 20 augustus tot de startdienst op 9 september drie
weken op fietsvakantie naar het Bodenmeer (Zuid-Duitsland / Zwitserland) te
gaan. Voor dringende pastorale zaken kunnen jullie in deze weken contact
opnemen met je wijkouderling of pastoraal bezoeker.

Onze zorgen op God werpen heeft dus alles
te maken met knielen. Knielen bij het kruis
waar God – in Jezus – onze zorgen en zonden
op zich heeft genomen om daarna ook weer
bevrijd van onze bagage op te staan, omdat God
ons daartoe oproept.

Omzien naar elkaar

Het zou mooi zijn als we in de vakantie onze zorgen, stress en zonden niet
alleen maar thuis achterlaten, maar ze ook mogen achterlaten bij God. Het
mooie daarvan is dat we dat elke dag kunnen doen, ook buiten de vakanties.
We hebben er geen vakantie voor nodig om op krachten te komen bij God.
Al mijn zorgen zijn zijn zorgen,
en zo slaap ik rustig in,
dat ik elke nieuwe morgen
opgewekt mijn werk begin.
(..) Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid. (Gezang 903: 5)
Ik wens jullie allen een goede vakantie toe!

Nathan Noorland

Als gemeente mogen we vreugde delen met de mensen die blij zijn en de
mensen om ons heen steunen die te maken hebben met de moeilijke kanten
die het leven soms met zich meebrengt. We denken ook aan de mensen die
hier niet met naam genoemd zijn.
Wij wensen Aart de Vink van harte beterschap nu hij na een tweede
ziekenhuisopname weer moet aansterken. Samen met hem hopen wij op een
spoedig herstel, zodat hij zijn werk weer volledig kan oppakken.
We leven mee met Lieneke en John Bleijs die een moeilijke tijd doormaken.

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 asnoorland@gmail.com. De
werkdagen van Nathan zijn maandag en dinsdag.

Heel wat vlaggen hebben we zien wapperen
in Nieuwerbrug ook bij een aantal jongeren uit
onze gemeente.
Romy Wijnen, Marco op’t Landt, Bram Quak
en Evelien Anker zijn geslaagd voor hun
eindexamen. Van harte gefeliciteerd en wij
wensen jullie veel succes met jullie nieuwe
opleiding.

Bij de diensten
Komende zondag 1 juli hoop ik weer in jullie midden voor te gaan. In de dienst
staan we stil bij het verhaal van Elia die uitgeput onder een struikje ligt te slapen.
Hij wordt echter wakker gemaakt door een engel die zegt: ‘Sta op, eet wat, je
hebt nog een lange reis voor de boeg.’ Het belooft een mooie dienst te worden
met goede liederen, kindernevendienst en de viering van de Maaltijd van de
Heer. We mogen in deze dienst dus ook concreet opstaan en eten. Ik hoop jullie
allen, jong en oud, te ontmoeten.
Ook op 22 juli en 5 augustus mag ik in de Brugkerk voorgaan. Ik weet nog niet
waar ik dan over ga spreken.

Uit de consistorie
Op 11 juni kwam de kerkenraad bij elkaar.

Op 19 augustus is er weer de jaarlijkse oecumenische tentdienst. Dit jaar staan
we stil bij het thema ‘water’. Dominee Martin van Oordt (Bethlehemkerk) zal
spreken over de vrouw bij de put. Verder hopen een afgevaardigde van de
Rooms-Katholieke parochie in Woerden en ik voor te gaan. Vanaf 10.00 uur is
er gelegenheid om koffie te drinken en om 10.30 uur zal de dienst beginnen.
Muzikale medewerking zal verleend worden door de band ‘Refresh’ uit
Bodegraven. Allen van harte uitgenodigd.

Een terugkerend onderwerp op de agenda is de terugblik op de afgelopen
periode. Op 10 juni werd ds. Anne Post bevestigd in de Protestante Gemeente
Zwammerdam. De kerkenraad werd deze dienst vertegenwoordigd door Anton
en Karla Wesdorp – Schuitemaker.
Ds. Post ging voor het eerst voor bij ons op 29 april jl.

In deze vergadering is ook weer gesproken over de verschillende vacatures die
in het najaar zullen ontstaan wanneer een aantal kerkenraadsleden aftreedt.
De kerkenraad is in gesprek met enkele gemeenteleden, maar er is nog geen
concreet nieuws.
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is de
website gescreend. Op de site kunt u lezen wie hun medewerking verlenen aan
de dienst. Voortaan zullen er alleen voornamen vermeld worden.
Binnen de landelijke organisatie van de PKN is veel veranderd. Er is een nieuwe
indeling gekomen van de classis. Onze gemeente behoort tot de classis Zuid
Holland Noord. Classispredikant van deze regio is mevrouw ds. Julia van Rijn.
Zij zal de gemeenten in haar regio 1x per 4 jaar bezoeken.
Anton Wesdorp heeft positief nieuws over de actie kerkbalans 2018. De
opbrengst is dit jaar iets hoger dan in 2017: € 28.785 t.o.v. € 28.595.
Mieke sloot de vergadering af met het lezen van een stukje over Hanna uit het
Bijbelboek Samuel. Het verhaal van Hanna eindigt met dat zij God prijst en
verheerlijkt ondanks de tegenslagen die zij in haar leven heeft meegemaakt.
Ter afsluiting werd lied 30, “Bless the Lord my soul”, uit de bundel Hemelhoog
gezongen.
Mariette Koning

Van de diaconie
Collecte
Op zondag 1 juli hopen we het Heilig
Avondmaal te vieren. Dit jaar is de
avondmaalscollecte bestemd voor een
waterproject in Kigezi, Oeganda waar
Tear samen met de Church of Uganda zorgt
voor schoon drinkwater door het plaatsen
van waterreservoirs bij huizen, kerken en
scholen. Het district Kabale in Zuidwest-Oeganda is een bergachtig gebied.
In de dalen is de grond vruchtbaar en wordt voedsel verbouwd. Maar veel
mensen wonen hoger in de bergen en kunnen moeilijk aan drinkwater komen.
Vrouwen en meisjes moeten met volle jerrycans ver lopen en klimmen, met als
gevolg rugklachten, miskramen en gemiste tijd op school. Daar komt bij dat het
water vaak vervuild is, doordat veel mensen geen toilet hebben en de dieren
vrije toegang hebben tot de waterbronnen. Hierdoor komt veel ziekte en sterfte
voor. Door het waterproject wil Tear samen met de Anglicaanse kerk van
Oeganda zorgen voor veilig drinkwater dicht bij huis. Kerk en gemeenschap in
de dorpen worden gemobiliseerd om samen aan de slag te gaan. Samen
maken ze waterreservoirs die regen opvangen bij huizen, scholen en kerken.
En ze beschermen de bronnen zodat het water schoon blijft.

Ook worden slimme waterleidingsystemen aangelegd, die het water uit
hooggelegen bronnen, met behulp van de zwaartekracht, verdelen over de
dorpen. Tegelijkertijd worden in de dorpen watercomités opgericht die het
beheer van de watervoorzieningen op zich nemen. Een aantal mensen uit het
dorp krijgt training om het onderhoud te kunnen doen. Hygiënevoorlichting
onder de bevolking is ook een belangrijk aspect van het programma. In 2018
willen we met onze avondmaalscollecte een steentje bijdragen aan dit
waterproject. Meer informatie over dit project vindt u op de website van Tear:
www.tear.nl/wij/projecten/oeganda/veilig-drinkwater-kerken-oeganda
Zondag 12 augustus is de eerste collecte bestemd voor de zending.
In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis
gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove
kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en
gedragstherapie. Op de school in de stad Douala, in Zuid-Kameroen, leren
kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden aan, zoals
knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen
vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of om teenslippers
te maken. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die
van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste
met hun kinderen kunnen omgaan. Met de steun van Kerk in Actie kunnen ieder
jaar vijftig verstandelijk gehandicapte en twintig dove kinderen passend
onderwijs krijgen. Van harte aanbevolen!
Voor velen van ons breekt de vakantie aan, weg uit ons dorp om een reis te
maken. Een ieder kijkt ernaar uit en maakt plannen. Even tot rust komen en de
dagelijkse zorgen achter je laten.
Niet voor iedereen is een vakantieperiode een fijne tijd. We denken dan aan
mensen voor wie juist deze tijd een eenzame en moeilijke periode is, omdat
kinderen, buren en vrienden weg zijn. We willen u en jullie vragen om deze
mensen niet te vergeten d.m.v. een kaartje, een telefoontje en/of een bezoekje.
Juist in deze periode wordt dat zeer op prijs gesteld!
Een ieder die op pad gaat willen we een goede tijd wensen en vooral een
behouden thuiskomst.
Een hartelijke groet van de diaconie

Schrijfactie Amnesty International
Ook dit jaar wordt uw medewerking gevraagd voor de zomerschrijfactie van
Amnesty International. Het thema van de schrijfactie is:
Brazilië: moord op activiste moet worden opgelost
Op 14 maart nam een onbekende schutter de auto van de Braziliaanse
activiste en politica Marielle Franco onder vuur. Zij en haar chauffeur werden
doodgeschoten. Ruim twee maanden na haar moord is nog niet bekend wie
haar vermoordde.

Onderzoek mag niet leiden tot straffeloosheid.
Marielle Franco zat sinds 2016 in de gemeenteraad van Rio de Janeiro. Ze
stond bekend als een vrouwenrechten- en LHBT-activiste. Ze sprak zich ook uit
over het gewelddadige optreden van de politie in de sloppenwijken. Haar dood
leidde tot massale protestdemonstraties in meerdere Braziliaanse steden.
Volgens de media moet de schutter een professional zijn geweest. Ook blijkt
dat vijf bewakingscamera’s op de plaats van de moord een dag eerder waren
uitgeschakeld. Beelden van omringende camera’s laten zien dat iemand Franco
achtervolgde. Dit duidt erop dat het gaat om moord met voorbedachte rade. Als
de autoriteiten er niet in slagen de schuldigen te berechten, is dat een signaal
dat mensrechtenverdedigers ongestraft vermoord kunnen worden. Brazilië is
voor mensenrechtenactivisten een van de meest dodelijke landen. In 2017
werden tenminste 58 van hen vermoord.
Wat kunt u doen?
Schrijf vóór 1 augustus 2018 een brief aan de Braziliaanse minister van Justitie.
Roep hem op grondig onderzoek te doen naar de moord op Marielle Franco en
de verantwoordelijke(n) te vervolgen. Voor en na de dienst op zondag 1 juli a.s.
worden brieven, gericht aan de Braziliaanse minister van Justitie, uitgedeeld die
u/jij kunt ondertekenen en versturen. Laten we gezamenlijk dit onrecht aan de
kaak stellen.

Kerkschoonmaak
Bij deze wil ik iedereen bedanken die de kerk schoonmaakt, elke week weer.
Op 9 juni jl. was het tijd voor een grote schoonmaak en er is veel gebeurd.
Helaas niet alles i,v,m, te weinig mensen. De mensen die er waren, hebben
veel werk verricht, zichtbaar maar ook onzichtbaar. Hartelijk dank hiervoor.
Een klein dorp maar.... groot in vele dingen.
We hopen volgend jaar weer een klus aan te pakken en rekenen op een
grote(re) opkomst.
Mieren
Helaas zijn er mieren in de kerk. Het is de natuur, maar we willen ze buiten
houden. Dit lukt alleen als iedereen die in de kerk komt en afval heeft, dit ook
gelijk afvoert. Dus geen vuilnis in de prullenbak achterlaten, maar meenemen.
Bedankt.
Groet, Ria Timmer-Boogert

Mutaties
Er zijn geen mutaties binnen gekomen.

Van de penningmeester
Opbrengst collectes juni 2018
Kerk
Onderhoud
03-06
10-06
17-06
Doopdienst
24-06
Totaal

82,91
40,12
259,15

178,90

62,57
444,75

57,05
312,55

KIA
werelddiaconaat

76,60
60,15

60,15

Totaal
159,51
100,27
438,05
119,62
817,45

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

Oranienbaumweekend 2018
Vrijdag 25 mei
In de vroege ochtenduurtjes verzamelden in "de Schouw" in
Waarder de Oranienbaumgangers. Gelukkig waren ook een paar
uitzwaaiers mee gekomen. Na een heerlijk bakkie koffie met koek
gingen we de kerkzaal in voor een meditatief moment. Ons voorbereiden op de
reis en in ons gebed Gods nabijheid vragen, op weg naar Oranienbaum. We
zongen tot slot elkaar de Zegenbede toe: "Ga met God, en Hij zal met je zijn."
Om 06:40 uur vertrokken we met drie auto's. We gingen op eigen houtje naar
onze eerste tussenstop, tussen Osnabrück en Melle bij Autohof Bunde. Daar
hebben we koffie gedronken met elkaar en konden we onze benen strekken.
Voor degenen die moesten tanken alle gelegenheid daarvoor.

Na een half uur vertrokken we voor een lange rit naar Quendlinburg. Omstreeks
13:30 uur kwamen we daar aan. Nadat wij een parkeerplekje hadden gevonden,
liepen we naar het centrum van deze plaats. Dat was toch een hele tippel. We
hadden prachtig weer, een kniesoor die daar op lette. Het centrum was werkelijk
een bezienswaardigheid. Prachtige werkmanhuizen en fraai beschilderd. Er
stroomde een riviertje door de stad waarin we de forellen zagen zwemmen. Een
terrasje pikken was tegen geen dovenmansoren gezegd. De een nam koffie,
thee of bier, de ander tomatensoep. Om 15:00 uur vertrokken we naar
Oranienbaum. Dit keer een kort ritje. Om 17:10 uur kwamen we daar aan. Albert
en Joke de Boer, Jan en Ria van Buren en Theun en Hennie Kloosterziel
voegden zich bij onze groep. De ontvangst was weer zo hartelijk en warm. De
tafels stonden weer vol met alle soorten en maten koek plus flesjes drinken.
Om even over 18:00 uur ging ieder mee naar hun logeeradres. Omdat het
plaatselijk hotel vol zat was er voor Jaap Hagoort en Sjaak van Wensveen een
appartement geregeld. Wij konden onze warme maaltijd van vrijdagavond en
het ontbijt van zaterdag en zondag terecht bij Verena en Otto Borschel.
Zaterdag 26 mei
Om 09:15 uur verzamelden wij ons bij de
pastorie. Met een hele groep vertrokken wij
naar Wittenberg, ook wel Lutherstadt
genoemd. Een autoritje van 24 km. We
parkeerden onze auto's bij het Yadegar Asisi
Panorama. Dat gingen we eerst bezichtigen.
Het is een rond gebouw, waarin een doek
hangt, dat het leven weergeeft in de tijd van Luther, omstreeks 1517. Het doek
hangt in een grote cirkel en meet 75 meter lang en 18 meter hoog. Kunstenaar
Yadegar Asisi heeft met behulp van de computer dat kunstwerk gemaakt. Als
je denkt, nu heb ik alles wel gezien, kom je toch weer nieuwe details tegen. Het
is werkelijk schitterend. Na het bezoek aan de Panorama zijn we de stad
ingelopen. Onderweg heel veel mooie dingen gezien. We hebben de Stadkirche
en de Slosskirche bezichtigd. Ook nog even stil gestaan bij die beroemde deur
van de Slosskirche waaraan Maarten Luther zijn 95 stellingen bevestigde. Om
14:00 uur waren we weer terug bij onze auto's. Hier deed zich een merkwaardig
voorval plaats. Lianne vroeg of zij nog even naar het toilet mocht in het
Panoramagebouw. Dhr. Glaubig en Nathan liepen met haar mee, dus waren
we in de veronderstelling dat Lianne met hen mee zou rijden, terug naar
Oranienbaum. Dus iedereen vertrok. Toen Lianne naar buiten kwam bleek dat
iedereen vertrokken was. Wij ontdekte in Oranienbaum dat Lianne er niet was.
Er is iemand teruggereden naar Wittenberg. Inmiddels had Lianne alle
medewerking van het personeel van de Panorama. Ze mocht hun mobieltje
gebruiken en de computer. Zodoende kon zij Nathan bellen. Gelukkig liep, net
als in een sprookje, alles goed af. Om 14:45 uur maakten wij ons klaar voor de
Oranjeoptocht. Allemaal droegen we iets van oranje en waren uitgedost met
oranje mutsen op. Onderweg mochten we papieren tulpen uitdelen. Ook
werden sinaasappels uitgedeeld. Na afloop verzamelden wij ons bij de grote

feesttent. Iedere deelnemende groep werd afzonderlijk naar voren geroepen.
Wij waren groep 9 van de ongeveer 24 groepen. Tot slot werden wij op het
podium geroepen. Wij hadden namelijk de groepsprijs gewonnen.
Een wit metalen kaarsenhouder. Op advies van Nathan liepen we bij die
voorstelling als in een polonaise naar voren. Zouden we daardoor die prijs
gewonnen hebben, Nathan? Om 18:00 uur moesten we weer terug zijn in de
pastorietuin voor de BBQ. Wat hadden zij zich uitgesloofd voor ons. Worsten,
vleeslapjes en vele soorten salades. Om maar te zwijgen over het nodige vocht.
Het was weer beregezellig. Er werd heel wat af gekeuveld. Dit onder het genot
van mooie blaasmuziek. Aan alle gezelligheid komt toch ook een einde. Rond
21:30 uur ging iedereen zo’n beetje zijn of haar logement op zoeken. Het was
een dag met volop zon en een temperatuur van 29 graden.
Zondag 27 mei.
Om 09:15 uur waren we weer bij de pastorie. Om 10:00 uur was er een
oecumenische kerkdienst in de feesttent. Gezamenlijk zijn we daar naartoe
gelopen. De liturgie was in het Duits en Nederlands afgedrukt. Er kwamen
ongeveer tussen de 150 en 200 mensen op deze dienst af. De pastoor, Nathan
en Barbel Spieker namen ieder een deel van liturgie voor zijn/haar rekening. De
evangelielezing was uit Johannes 3:1-8. De bisschop, je zou kunnen zeggen;
de voorzitter van de classis Dessau, deed de prediking in het Duits. Anneliese
de Vos fungeerde als tolk. Toen ik die twee zo naast elkaar zag staan, moest
ik denken aan het bijbelverhaal over Goliath en David. Goliath groot en fors,
David klein en tenger. En zo was het ook met die bisschop, ook hij is groot en
fors (niet zo erg als Goliath) en Anneliese (klein en tenger net als David). Op
het podium zaten 15 blazers die de gemeentezang begeleidden. Het was
werkelijk prachtig. De hele dienst was geweldig fijn. Tijdens de dienst zong een
Duitse zangeres het Wilhelmus en nog een ander lied. Zij had een hele mooie
stem. Tot slot zongen we elkaar de Zegenbede toe: "Moge die strasse". Wat
een schitterend lied is dat. Op YouTube kun je dat prachtige lied beluisteren.
Ons afscheidsmaal was voortreffelijk. Het bestond uit een gevulde gepofte grote
aardappel en verschillende soorten salades, vlees en zalm. Je at je vingers daar
bijna bij op. Aan alles komt een eind en zo ook aan het geweldig weekend in
Oranienbaum. Bij het afscheid voel je in je hart de grote liefde en warmte die
je hebt voor hen. We kregen nog een zak met proviand mee voor onderweg.
Om en nabij 13:45 uur vertrokken wij vanuit Oranienbaum richting Nederland.
Nagezwaaid door onze lieve vrienden en vriendinnen van onze
partnergemeente. Met een hart vol dankbaarheid en een warm liefdegevoel
vertrokken wij uit Oranienbaum. Maar bovenal danken we onze hemelse Vader
voor zoveel zegeningen die wij uit Zijn hand mochten ontvangen.
"Duizend-Duizend maal o Heer, zij U daarvoor dank en eer".
Sjaak van Wensveen

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

Verjaardagen

29-04 Fam. Lievaart (dank voor koffie voor de mannen die het oud papier
ophalen)
06-05 Gea Mur (medeleven)
10-05 Michelle van Duuren (medeleven en bemoediging)
13-05 Jan Kroon (afscheid organist Brugkerk)
22-05 Monique Wijnen (verjaardag)
27-05 Joop Veraar (verjaardag)

De volgende gemeenteleden vieren in juli hun verjaardag:
3 juli Alejandra Boer
20 juli Cora v. Donk-Brey
Sophie Koning
21 juli Wilco Verduyn
7 juli Wim Verburg
23 juli Marrie Dijkshoorn-Achterberg
8 juli Sandra Verburg
25 juli Jan Wijnen (jr.)
9 juli Hennie Evers
26 juli Hans v.d. Mel
10 juli Ans Verdoold-Quak
28 juli Annelies Kooijstra
12 juli Sara en Merel v. Donk
Miranda Verburg
16 juli Mariëtte Koning
29 juli Ize v. Stek
17 juli Toos Klaster-v.d. Wijngaard
30 juli Arie v. Os
Eline Habben Jansen
Pepijn Vuurens
Josca Stapper
31 juli Arjan Buteijn
18 juli Frederike Groothoff
Nicole Groenendijk
19 juli Cees v. Duuren
Bram Quak
Joanne d. Vink
Jeroen Verwey

03-06 Ans Verdoold (groet en bemoediging)
10-06 Sjaak en Nanda van Wensveen (50 jaar getrouwd)
Marjo van Nieuwkoop (revalidatie na heupoperatie)
17-06 David en Mandy van de Weg (doopouders)
Aart de Vink (thuis uit ziekenhuis)
24-06 Jan Goudriaan (verjaardag)

Kindernevendienst
De zomervakantie is in aantocht. Dat betekent dat
ook wij met vakantie gaan en er dit schooljaar nog maar drie
kindernevendiensten zullen zijn. We hebben de afgelopen weken over Job
gesproken en we gaan de komende weken vertellen over Paulus die een
brief aan de Efeziërs geschreven heeft. Kom je ook luisteren?
Groeten, Gerry, Imre, Lianne, Lieneke, Margo, Marieke, Monique en Sophie
1 juli
8 juli
15 juli

Efeziërs 1:1-14
Efeziërs 1:15-23
Efeziërs 2:1-10

Dankbare kinderen van God
Gods kerk
We leven in Christus

PS. Op 26 augustus is er weer kindernevendienst

De volgende gemeenteleden vieren in augustus hun verjaardag:
1 aug. Jan de Vos
18 aug. André Smith
3 aug. Wim Ramakers
22 aug. Lieneke Bleys-Hoogendijk
Rosan v. Bemmel
24 aug. William Mourits
5 aug. Rina Op ’t Landt-v.d.Berg
Jan Hiemstra
9 aug. dhr. H. Burggraaf
25 aug. Hidde Korteland
10 aug. Max Tolhoek
26 aug. Martinus v.d. Ruitenbeek
11 aug. Nen de Vink-Fokker
28 aug. Nadine Tolhoek
Mirjam v.d. Ruitenbeek-Florijn 30 aug. Addo Dam
14 aug. Joke Hogendoorn
31 aug. Ilonka Paling
16 aug. Christiaan Brussaard
Wij wensen alle jarigen een fijne dag toe en Gods zegen voor het nieuwe
levensjaar.

Wadlopen
Wie heeft er zin om met ons mee te gaan wadlopen op
zaterdag 15 september? We lopen van Holwerd over het wad naar Ameland.
Dit is een afstand van 12 kilometer en duurt ongeveer 3 uur (vanaf 14 jaar).
De tocht start om 6.30 uur vanuit Holwerd, dat betekent dat we heel
vroeg uit Nieuwerbrug vertrekken. We zullen eind van de middag
weer terug zijn.
Kosten 23 euro (incl. veerboot retour).
Voor meer informatie verwijzen we je naar www.wadlopen.nl kopje
tochten – Ameland. Aanmelden voor 10 juli bij Addo Dam of Mieke Smith,
marleenenaddodam@gmail.com of miekesmith13@gmail.com.

Vakantieleesrooster
De vakantieperiode staat weer voor de deur. Bij uitstek een tijd om los te komen
van het dagelijkse leven. Het is ook een moment voor bezinning en reflectie.
Met het vakantieleesrooster leest u online elke dag een stuk uit de brief van
Paulus aan de Filippenzen. De tekst wordt toegelicht en u krijgt een vraag of
uitdaging om de Bijbeltekst te betrekken op uw eigen leven.
U kunt zich hiervoor aanmelden via de site: debijbel.nl/vakantie2018

Bijbelroosters
1 juli
2 juli
3 juli
4 juli
5 juli
6 juli
7 juli
8 juli
9 juli
10 juli
11 juli
12 juli
13 juli
14 juli
15 juli
16 juli

Job 42:1-17
Marcus 4:21-34
Marcus 4:35-41
Marcus 5:1-20
Marcus 5:21-34
Marcus 5:35-43
Psalm 123
Marcus 6:1-13
Marcus 6:14-29
Marcus 6:30-44
Romeinen 14:1-12
Romeinen 14:13-23
Romeinen 15:1-13
Efeziërs 1:1-6
Efeziërs 1:7-14
Efeziërs 1:15-23

17 juli
18 juli
19 juli
20 juli
21 juli
22 juli
23 juli
24 juli
25 juli
26 juli
27 juli
28 juli
29 juli
30 juli
31 juli

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

Efeziërs 2:1-10
Efeziërs 2:11-22
Rechters 3:7-11
Rechters 3:12-31
Efeziërs 3:1-13
Efeziërs 3:14-21
Rechters 4:1-16
Rechters 4:17-24
Rechters 5:1-11
Rechters 5:12-22
Rechters 5:23-31
Efeziërs 4:1-16
Efeziërs 4:17-24
Efeziërs 4:25–5:2
Efeziërs 5:3-20
Marcus 6:45-56

17 aug.
18 aug.
19 aug.
20 aug.
21 aug.
22 aug.
23 aug.
24 aug.
25 aug.
26 aug.
27 aug.
28 aug.
29 aug.
30 aug.
31 aug.

Psalm 14
Klaagliederen 1:1-11
Klaagliederen 1:12-22
Klaagliederen 2:1-12
Klaagliederen 2:13-22
Klaagliederen 3:1-39
Klaagliederen 3:40-66
Klaagliederen 4:1-22
Klaagliederen 5:1-22
Rechters 1:1-21
Rechters 1:22-36
Rechters 2:1-5
Rechters 2:6-15
Rechters 2:16-23
Rechters 3:1-6

Wat te doen in juli:


1 juli

Uitdelen brieven t.b.v. Amnestyactie



1 juli

Avondmaal

Wat te doen in augustus:
 12 aug. Collecte Zomerzendingsweek
Marcus 7:1-23
Marcus 7:24-30
Rechters 6:1-10
Rechters 6:11-24
Rechters 6:25-40
Marcus 7:31-37
Marcus 8:1-13
Marcus 8:14-26
Efeziërs 5:21-33
Efeziërs 6:1-9
Deuteronomium 1:1-8
Deuteronomium 1:9-18
Deuteronomium 1:19-33
Deuteronomium 1:34–2:1
Deuteronomium 2:2-15

 19 aug. Oecumenische tentdienst
(koffie 10.00 uur, aanvang 10.30 uur)
 27 aug. Inleveren copy
Vooruitkijken


9 sept. Startzondag



9 sept. Gemeente Groei Groep

 15 sept. Wadlopen
Kopij volgende Bruggespraak
Inleveren bij voorkeur via e-mail als WORD- of EXCEL-bestand.
Uiterlijk maandag 27 aug. 2018, 18.00 uur bij Astrid van Rooijen
(janenastrid@casema.nl)

Rooster
dominee

1 juli.
Nathan Noorland
ds. C. Burger

8 juli.
mw. ds. P.J. Cornelisse

15 juli.
ds. J.A. Compagner

Nieuwegein

Woerden

22 juli.
Nathan Noorland

29 juli.
ds. W.G. v.d. Top
Ede

bijz. h.

Viering HA

ouderling

Nen de Vink

Karla Schuitemaker

Mieke Smith

Marianne Koning

Anton Wesdorp

lector

Henny Schilstra

Ria v. Buren

Pieter v. d. Gouwe

Henny Schilstra

Astrid v. Rooijen

diaconie

Lisan v.d. Beukel

Lisan v.d. Beukel

Alet v. Stavel

Alet v. Stavel

Henk Nijman

koster

Ria Timmer

Kees v. Duuren

Kees v. Duuren

Geke v.d. Ent

Geke v.d. Ent

beamer

Jan Hiemstra

Floris Boer

Kees-Jan Timmer

Floris Boer

Jan Hiemstra

1e coll.

avondmaalsdoel

kerk

diaconie

kerk

kerk

2e coll.

kerk

onderhoud

kerk

onderhoud

onderhoud

organist

Addo Dam

Martijn v.d. Weerd

Janieke Bruin

Marco Spits

Addo Dam

k.n.d.

Gerry

Marieke

Lieneke

x

x

oppas

Krista & Elsbeth

Sophie & Melissa

Annemarie & Cobie

Ina & Lydia

Aartje & Anneliza

Rooster
dominee

5 augustus.
Nathan Noorland

12 augustus.
ds. J. Aarnoudse
Dordrecht

bijz. h.

19 augustus.
Nathan Noorland
ds. M. v. Oordt
afgevaardigde RK

26 augustus.
dhr. C.G. Hoogendoorn
Amersfoort

Tentdienst

ouderling

Karla Schuitemaker

Nen de Vink

x

Mieke Smith

lector

Joop Veraar

Ria v. Buren

x

Peter Bruin

diaconie

Henk Nijman

Alet v. Stavel

Alet v. Stavel

Lisan v.d. Beukel

koster

Kees v. Duuren

Ria Timmer

x

Kees v. Duuren

beamer

Floris Boer

Kees-Jan Timmer

x

Jan Hiemstra

1e coll.

diaconie

zomerzendingsweek

x

kerk

2e coll.

kerk

kerk

x

onderhoud

organist

Marco Spits

Janieke Bruin

x

Janieke Bruin

k.n.d.

Gerry

Marieke

Lieneke

x

oppas

Robin & Adrie

Krista & Melissa

x

Annemarie & Cobie

