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De hemelse Machthebber
In de tijd kondigde keizer Augustus een decreet af
dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten
inschrijven. (…) Iedereen ging op weg om zich te
laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij
vandaan kwam.
Lucas 2: 1,3
In de dagen van Jozef en Maria was Keizer Augustus aan de
macht in het Romeinse wereldrijk. Toen hij het in zijn hoofd kreeg
om een volkstelling te houden, moesten miljoenen mensen op reis:
één keizerlijk decreet zette heel het rijk in beweging!
We kunnen ons bijna niet voorstellen wat dit betekende voor de
gewone mensen in die tijd. Het kon weken duren voor je je
bestemming had bereikt. Maar je moest omdat de keizer het wilde.
Dat je hoogzwanger was, maakte geen enkel verschil. Het lijkt wel
alsof een enkel machtig persoon kan bepalen wat er op deze aarde
gebeurt.
Vroeger en nu.

Maar dit Bijbelgedeelte uit Lucas leert ons iets geweldigs.
Keizer Augustus oefende zijn macht uit, maar God stond
daarboven. God had beloofd dat de Redder geboren zou worden in
Bethlehem, in de stad van David.
Niemand had door dat Gods plan voltrokken werd. Terwijl
heel het rijk bezig was met de aardse machthebber, gebeurde het
wonder dat de hemelse Machthebber had gepland. Jozef en Maria
moesten naar Bethlehem, want daar moest Jezus geboren worden.
God zorgde ervoor dat zij op het juiste moment op de juiste plaats
waren.
Wij overzien en begrijpen de gebeurtenissen op aarde vaak
niet. Ook in het afgelopen jaar gebeurde er veel dat we niet
kunnen bevatten. Dat kan ons bang maken. Machthebbers die heel
hun volk en land opofferen aan hun egoïstische doelen. Maar God
heeft alles in de hand! Hij werkt dwars door de plannen van de
machthebbers heen.
God stuurde de Redder naar deze aarde. Als een gewoon
kindje werd Jezus in armoede geboren, ver van huis. Niemand die
doorhad dat er een wonder gebeurde.
Ook vandaag is het Góds werk dat doorgaat, terwijl velen
niet doorhebben dat zich iets groots voltrekt. Maar niemand
houdt de hemelse Machthebber tegen!
Bron: Het Kerstdiner- natafelen

Bij de diensten
We kunnen terugkijken op een aantal bijzondere diensten in november: de
dankdagdienst, de Kom-over-de-Brugdienst en eeuwigheidszondag. Het is
mooi om deze momenten als gemeente met elkaar te beleven. In de komende
weken is het de zogenoemde ‘adventstijd’. Het is de tijd dat we ons
voorbereiden op de komst van de Here Jezus met kerst. Veel dingen in het
leven lukken niet zonder voorbereiding. Laten we daarom niet alleen met kerst
naar de kerk komen, maar ons ook voorbereiden op dat grote wonder dat God
onder de mensen kwam wonen. Van harte welkom in alle adventsdiensten en
kerstdiensten.

Komende zondag 2 december (1e advent) gaat ds. Anne Post uit
Zwammerdam voor. In deze dienst horen en zingen we niet alleen over Gods
genade, we mogen die genade ook concreet proeven door met elkaar aan tafel
te gaan. Ik hoop dat er veel van ons bij zullen zijn.
Op maandag 24 december vindt om 19.00 uur de kinderkerstnachtdienst
plaats in onze Brugkerk. Het belooft een mooie dienst te worden, waarin we
door middel van een kinderverhaal en het kerstevangelie vieren dat Jezus is
geboren! Muzikale medewerking wordt verleend door het kinderkoor ‘Joyfull
gospelkids’ uit Bodegraven en Janieke Bruin. Verder hoop ik in deze dienst voor
te gaan. Van harte welkom.
Om 22.00 uur vindt de ‘gewone’ kerstnachtdienst plaats in onze Brugkerk. In
deze dienst zal ds. Martin van Oordt (Bethlehemkerk) voorgaan. Ook deze
dienst belooft een mooie een aansprekende dienst te worden. Neem gerust je
buren of andere bekenden mee om dit mee te maken.
Op dinsdag 25 december is het eerste kerstdag. Eén van de hoogtepunten
in het jaar! In deze dienst hoop ikzelf voor te gaan en zal er veel gezongen
worden. Een grote muzikale medewerking zal worden verleend door een
speciaal samengesteld koor onder leiding van Janieke Bruin.
Op maandag 31 december is het oudejaarsdag. In een korte viering om 19.00
uur denken we terug aan het afgelopen jaar en mogen dat in de handen van de
God leggen, die de tijden in Zijn handen heeft. We bidden in deze dienst ook
specifiek om een zegen voor het nieuwe jaar. De oudejaarsdienst is altijd een
bijzondere dienst en ik hoop dat we dit ook als gemeente mogen doen. Addo
Dam bespeelt het orgel.

Omzien naar elkaar
Binnen de Brugkerk vinden we het heel belangrijk dat wij samen naar elkaar
omzien. Dat houdt ons bij elkaar, het vergroot de vreugde van het leven en het
verzacht de pijn. Het is ook de opdracht die de Here Jezus ons heeft
voorgedaan en meegegeven. Samen leven vraagt oplettendheid en inzet van
ons allemaal.
Wil je Nathan spreken, omdat je ziek bent, in een dip zit, of om een andere
reden? Bel/WhatsApp hem op 06-11652617 of mail asnoorland@gmail.com.
De werkdagen van Nathan zijn maandag en dinsdag.
Het is ook mogelijk één van de pastorale bezoekers/ouderling te benaderen.
Via de website of ledenlijst kunt u/jij de telefoonnummers vinden.

Omzien naar elkaar
• Na een flinke val van de trap kunnen we melden dat het redelijk met Jan de
Vos gaat. Op het moment van schrijven ligt hij nog in het ziekenhuis. Hij zal nog
wel elders moeten revalideren. Wij wensen Jan en Anneliese en dochters
Christine en Ingrid veel sterkte toe.
• We zijn blij dat de schouderoperatie van Astrid van Rooijen goed is verlopen.
Nu zal ze nog wel een geruime tijd een mitella moeten dragen, voordat zij haar
arm weer mag gebruiken. Wij hopen dat het herstel voorspoedig zal zijn.
• Bij familie van de Weg zijn grote zorgen omtrent de gezondheid van Govert.
Op het moment van schrijven verblijft hij in het ziekenhuis in Nieuwegein. Wij
wensen de familie en Govert Gods kracht en Zegen toe.

Keetkerk (Jeugdkerk 12 – 18 jaar)
We kijken terug op een mooie keetkerk op zondag 11 november.
We hadden het over vriendschap. Op zondag 9 december is er weer
Keetkerk! Zet het alvast in de agenda! Het begint om 11:30u en is voor alle
tieners van 12 – 18 jaar. Krijg je nog geen WhatsApp-bericht met de
uitnodiging? Stuur dan een berichtje naar: 0611652617, dan zetten we je in de
verzendlijst.
Verder wordt er dit seizoen Keetkerk gehouden op:
de zondagen 13 januari, 17 februari, 7 april en 12 mei.

Studieverlof in januari en februari
Sinds september ben ik bezig met de laatste loodjes van mijn studie: Het
schrijven van een scriptie. Een ontzettend boeiend traject over de betekenis
van de doop binnen de Russisch-Orthodoxe Kerk. Tegelijk merkte ik in de
afgelopen maanden ook, dat het moeilijk is om dit in combinatie te doen met
het werken in onze gemeente. Het vlot niet zo snel als ik graag zie en ik voel
aan dat de laatste loodjes het zwaarst wegen.
Het was moeilijk om me enerzijds volledig te focussen op de voorbereiding van
de vele bijzondere diensten in september t/m november (startzondag, KomOver-de-Brug,
avondmaal,
bevestiging
ambtsdragers,
dankdag,
eeuwigheidszondag, rouwdiensten), het (crisis-)pastoraat en het jeugdwerk. En
om mij anderzijds volledig te focussen op het schrijven van mijn scriptie. Het
resulteerde erin dat ik mij op beide vlakken voelde tekort te schieten in de
afgelopen maanden.
Daarom is in samenspraak met het moderamen en de kerkenraad besloten om
in januari en februari alle kerkdiensten terug te geven (op de nieuwjaarsdienst
na) en even flink te minderen in het werk wat ik in de gemeente doe.

Ik kan me dan volledig focussen op het afstuderen. Dit zal de gemeente en
mijzelf op de lange termijn alleen maar goed doen.
Komende zondagen zal ik wel elke zondag in de kerkdiensten aanwezig zijn en
daarnaast blijf ik het bijzonder pastoraat en het ‘On Track’ catechesewerk
voortzetten in de maanden januari en februari.
In de Bruggespraak van januari zal nog wat meer specifieke informatie worden
gegeven. Ik hoop op jullie begrip, maar bovenal ook op jullie gebed!
Hartelijke groeten,
Nathan Noorland

Uit de consistorie
Op 5 november kwam de kerkenraad bij elkaar. Deze vergadering veelal
onderwerpen gericht op de komende weken.
De Kom over de Brugdienst vindt deze keer plaats in de Brugkerk. In november
wordt de jaarlijkse zangmiddag voor het dorp georganiseerd. De laatste zondag
van de maand is het Eeuwigheidszondag, Nathan zal in deze dienst voorgaan.
Gebruikelijk in de vergadering is dat de ouderlingen, diakenen en
kerkrentmeester verslag doen van hun activiteiten in de afgelopen en komende
periode. De inzameling voor de voedselbank is succesvol. De diakenen zijn
druk met de voorbereiding voor Kerst. Zij verzorgen namens de kerk o.a.
kerstpakketjes, kerstkaarten en de kersteditie van de Elisabethbode.
Het collecterooster voor het nieuwe jaar is gemaakt. Een aantal keer per jaar
wordt gecollecteerd voor JOP, het jeugdwerk binnen de PKN. Besloten is om in
2019 ook een keer te collecteren voor het plaatselijke jeugdwerk. Tevens zal
een collecte gehouden worden voor de onkosten van het wekelijks koffie
drinken.
Na vele jaren is de taak van de heer van Wensveen als preekvoorziener
overgenomen door de heer Rodenburg.
In onze regio zijn meerdere koren en groepen actief. Er is voorgesteld om in het
nieuwe jaar vaker muziekgroepen uit te nodigen.
Aan het einde van de vergadering sloot Jan Ham af en werd lied 346 “Ik wandel
in het licht met Jezus“ uit de bundel Hemelhoog gezongen.
Mariette Koning

Noodklok voor het klimaat, 1 december
Op zaterdag 1 december wordt in kerken, gemeentehuizen en op andere
plekken in Nederland om de symbolische tijd van twee voor twaalf de noodklok
geluid voor het klimaat. Deze actie, een initiatief van Greenpeace dat onder
andere gesteund wordt door Kerk in Actie, vindt plaats aan de vooravond van
een grote klimaatconferentie in Polen. Ook de Brugkerk sluit zich bij dit initiatief
aan door, met instemming van het College van Bruggemeesters, op zaterdag
1 december rond 11.58 uur de klok van de Onafhankelijkheidstoren te luiden.
Hiermee onderstrepen we de dreiging van gevaarlijke klimaatverandering en
roepen we inwoners, overheden en instellingen op om hiertegen actie te
ondernemen.

Van de diaconie
De dankdag inzameling voor de voedselbank
op 4 en 11 november was een succes. Er zijn
zes
grote
dozen
en
vier
volle
boodschappentassen
met
ingezamelde
producten naar de voedselbank gegaan. We
bedanken iedereen die een bijdrage heeft
geleverd.
Kerstgroeten
Op zondag 9 december zullen 2 kerstkaarten bij de ingang van de kerk liggen
die als groet van onze gemeente gestuurd zullen worden naar het kinderhuis
van de Shelter Ministries in Kriel, Zuid-Afrika en de Evangelisch Luthersche
gemeente in Oranienbaum. Iedereen van harte uitgenodigd om de kaarten te
ondertekenen.
Kerstattenties
Na de kerkenraad van 3 december zullen kerstattenties bezorgd worden bij
onze ouderen (75+) en bij mensen die we wat extra aandacht willen geven.
Namens de diaconie vindt u de speciale kersteditie van de Elisabethbode bij
deze Bruggespraak.
Kerstactie gezamenlijke diaconieën Bodegraven-Reeuwijk
Ook dit jaar doen wij weer mee aan de kerstactie van de gezamenlijke
diaconieën. In de komende weken ontvangen ca. 350 dorpsgenoten die
uitkeringsgerechtigd zijn of op een of andere wijze in de knel zitten een envelop
met een kerstgroet van de Bodegraafse en Reeuwijkse kerken alsmede
cadeaubonnen van de Bodegraafse Ondernemers Vereniging (BOV). De
bonnen kunnen bij de aangesloten winkeliers worden ingewisseld. De
enveloppen worden ongeadresseerd door de diaconieën aangeleverd aan de
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk die dan voor de adressering en verzending
zorgdraagt. Op deze wijze hopen we het kerstfeest voor mensen die het
financieel wat minder hebben iets feestelijker te maken.

Collecten
Op zondag 2 december 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/veiligdrinkwater-kerken-oeganda
Zondag 9 december is de eerste collecte voor het missionair werk in Nederland.
De Protestantse Kerk Nederland steunt pioniersplekken, nieuwe kerkplekken
waar mensen op nieuwe manieren met het geloof in aanraking kunnen komen.
LifeWirez in Bilthoven richt zich op jongeren tussen de 16 en 25 jaar. De
pioniers Robert en Richard zoeken jongeren op in hun eigen leefomgeving,
gaan met hen in gesprek en bouwen een vertrouwensband op. Naast
activiteiten gericht op ontmoeting, zijn er geloofsverdiepende activiteiten zoals
Youth Alpha. Met uw bijdrage steunt u pioniersplekken in Nederland, waardoor
mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven. Geef aan de collecte
of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse
Kerk o.v.v. collecte Missionair Werk.
Op 25 december, eerste Kerstdag, is de eerste collecte bestemd voor kinderen
in de knel. Kerst is het feest van licht. Jezus' geboorte maakte Gods licht
zichtbaar. We delen Zijn licht met elkaar en geven het door. Ook aan kwetsbare
kinderen voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken
hand, een warm hart en een sterke schouder.

De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige
burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven
voornamelijk in buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië. De vluchtelingen
daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance
netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen
voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en
werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingenkinderen
onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische
en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire
voorzieningen. Speciaal met Kerst vragen wij uw aandacht voor Syrische
vluchtelingkinderen die in Libanon worden opgevangen. Zij hebben geen
makkelijk bestaan. Door uw steun aan Kerk in Actie krijgen ze onderwijs en hulp
om hun trauma's te verwerken. Helpt u mee?

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
Nieuw ingekomen in onze gemeente:
A.A. (Sander) van der Burg
K. (Karien) van der Burg - van Bergen
E.J. (Elin) van der Burg
A.M (Anne) van der Burg
Het gezin woont in Bodegraven.

Van de penningmeester
Opbrengst collectes november 2018
Kerk
Onderh. KIA
binnenlands
diaconaat
04-11
70,95
11-11
214,90
208,50
18-11
92,40
99,30
25-11
143,66
99,05
Totaal 521,91
307,55
99,30

KIA
Najaarszendingweek
90,86

90,86

Totaal

Gemeente Groei Groep

161,81
423,40
191,70
242,71
1019,62

Zondagavond 9 december komen we weer bij elkaar. Dit keer zal dat zijn bij
Gea Mur, Hoge Rijndijk 52. Om 20.00 uur hopen we met elkaar te beginnen.
Deze avond gaan we het hebben over Maria. Wat heeft zij ons te zeggen in
deze adventstijd. Waarom waren Jozef en Maria zulke `gewone` mensen?
Rond 22.00 uur sluiten we af. Lijkt het je leuk om deze avond mee te maken,
kom gerust langs. Twijfel je nog of heb je vragen, bel gerust naar Margo van
der Burg (688417)

Met Dankstond werd een gift van € 25,= ontvangen. Tevens werd via Nathan
een gift ontvangen van € 25,= bestemd voor de Kerk en € 25,= voor de
Diaconie. Hartelijk dank voor uw giften.
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.

Kerststalletje maken
Vorig jaar om deze tijd was een aantal vrouwen bezig met het maken van vilten
engeltjes. Dat was voor de verkoop op de kerstmarkt in het kader van het 100jarig bestaan van de Brugkerk. Na afloop opperden een paar van hen het idee
dat het misschien best leuk zou zijn om zoiets nog eens te doen. Gezellig met
elkaar wat maken en ondertussen met elkaar kletsen.
Dat kan nu. We gaan een kerststalletje maken van vilt. Het is zo klein, dat het
in een luciferdoosje past, of op een stukje steen of boomschors gelijmd kan
worden. In de hal van de kerk hangen een paar foto’s, zodat je kunt zien hoe
het er uit komt te zien. Het is niet moeilijk, maar je moet wel een beetje handig
zijn.
Mocht je mee willen doen, dan kun je je hiervoor opgeven. Liefst per mail naar
hschilstra@casema.nl. De avond is gepland op maandag 10 december om
19.30 uur in de consistorie van de kerk.
Marleen Dam en Henny Schilstra

Kindernevendienst
December, een feestmaand! Niet alleen Sinterklaas, maar ook het
Kerstfeest. We vieren dan de geboorte van de Here Jezus! Vieren jullie
het met ons mee in de kerk en de kindernevendienst?
Ook dit jaar hebben we weer een kerstproject. Het project heet
“Lichtdragers van God”. Elke zondag komt er een ander persoon aan het
woord en in beeld en hoor je hoe hij of zij reageert op de boodschap van
God die verlossend in hun leven en in de
wereld komt. Komen jullie ook luisteren?
We zien jullie graag op zondagochtend.
Wij zijn op zoek. Op zoek naar jou?!
Vind je het leuk om met kinderen te werken
en wil je deel uitmaken van een gezellig
team? Laat het ons weten. Wij zijn namelijk
op zoek naar nieuwe teamleden. Twee leden
stoppen aan het einde van dit jaar en daarom zoeken wij naast Elly van der
Gouwe nog twee nieuwe teamleden.
Je geeft ongeveer eenmaal per zeven/acht weken een kindernevendienst en
daarnaast heb je nog een andere taak, bijvoorbeeld een projecttaak of een
taak meer achter de schermen. We vergaderen slechts tweemaal per jaar,
nuttige, maar vooral ook gezellige vergaderingen.
We hebben geen eisen, alleen dat je het leuk vind om met ons en de kinderen
te werken. Lijkt het je wat, meld je dan aan bij één van ons. We zien je
reactie graag tegemoet!
Gerry, Imre, Lianne, Lieneke, Margot, Marieke, Monique en Sophie

Kerstviering voor senioren
Traditiegetrouw organiseren de beide kerken in Nieuwerbrug de jaarlijkse
kerstmiddag. Dit jaar zal dat zijn op woensdag 12 december in de
Bethlehemkerk, aanvang 14.30 uur. We beginnen met koffie/thee, gevolgd door
een viering in de kerk. Daar zal ds. Martin van Oordt een meditatie houden.
Muzikale medewerking wordt verleend door onze dorpsgenoot Janieke Bruin.
We eindigen met een gezamenlijke broodmaaltijd. De middag is bedoeld voor
mensen van 70 jaar en ouder. Als u nog niet benaderd bent voor de
kerstmiddag, kunt u zich telefonisch opgeven bij Tineke Griffioen (0172652848) of Margo v.d. Burg (0348-688417). Voor vervoer kan worden gezorgd.
We zouden het fijn vinden u daar te ontmoeten.
Namens de kerstcommissie van de Bethlehemkerk en de Brugkerk

Kerstavond in Nieuwerbrug.
De werkgroep Kerstnachtdiensten van Nieuwerbrug
organiseert dit jaar op Kerstavond weer de Kerstnachtdiensten
in de Brugkerk.
Het Kinderkerstfeest op maandagavond 24 december 2018 begint
om 19.00 uur. Nathan Noorland leidt deze dienst. Het Kerstverhaal
wordt weer op een bijzondere manier verteld. Het kinderkoor
Joyfull Gospel Kidz uit Bodegraven, onder leiding van Warno Ruting,
zorgt voor extra vrolijke kerstliederen.
Alle kinderen, en iedereen die zich nog kind voelt, zijn van harte welkom in deze
dienst. Maar ook vaders en moeders en opa’s en oma’s mogen meekomen.
Na afloop van de dienst is er voor iedereen warme chocolademelk met wat
lekkers op het pleintje naast De Brugkerk. We zullen zorgen voor brandende
vuurkorven, zodat we elkaar nog gezellig kunnen ontmoeten en napraten.
Later die avond is er de traditionele Kerstnachtdienst. Deze dienst begint om
22.00 uur. In deze dienst zal ds. Martin van Oordt voorgaan. Muzikale
medewerking komt van Tjeerd Kiers op het orgel en Renate Hooijer op
dwarsfluit. Ook na deze dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten op het
kerkplein.
De werkgroep nodigt iedereen
van harte uit om één van deze
diensten te bezoeken.

Oecumenische dienst, 6 januari 2019 in het Wierickehuis
Ook deze keer wordt er weer een oecumenische dienst georganiseerd in het
Wierickehuis. Op 6 januari is iedereen van harte welkom om elkaar een gelukkig
Nieuwjaar te wensen.
Om 11.00 uur staat de koffie klaar en om 11.30 uur begint de oecumenische
viering m.m.v. Nathan Noorland namens de Brugkerk, Arend Jan Smits namens
de Bethlehemkerk en dhr. Leon Everts namens de Willibrordkerk in
Bodegraven. De toegang is gratis. Er is geen kinderopvang aanwezig.
De opbrengst van de collecte is voor een goed doel. De tweede rondgang is ter
bestrijding van de onkosten. Na de viering heffen wij het glas op het nieuwe jaar
en is er gelegenheid voor ontmoeting met elkaar. Deze bijeenkomst wordt
georganiseerd door de Evenementencommissie in samenwerking met de
plaatselijke kerken. Van harte welkom!
Nolda Heus en Annemieke Martens

Verjaardagen
De volgende gemeenteleden vieren in december hun verjaardag:
1 dec. Jan Op’t Landt
10 dec. Jan v. Rooijen
2 dec. Marleen Dam-de Koning
11 dec. Dorothea Verduijn-Breedijk
3 dec. Maarten v. Rooijen
14 dec. Imre Korteland-Boom
4 dec. Aart de Vink
19 dec. Christiaan Stapper
Géke van der Ent
20 dec. Joost Mourits
Heidi.Mur
21 dec. Erik Op’t Landt
5 dec. Wil Verburg-de Vink
Diana Verburg
Sanne v.d. Burg
23 dec. Renate Anker
6 dec. Nathaly v.d. Ruitenbeek
27 dec. Ria v. Buren-Potuijt
7 dec. dhr. Boere
28 dec. Roel Smith
Lisanne Boer
30 dec. Tessa v.d. Burg
8 dec. Annie v.d. Berg-v.d. Lagemaat
Roel Veldman
Wij wensen alle jarigen een fijne dag toe en Gods zegen voor het nieuwe
levensjaar.

Christmas Worship Night

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

Lucas 1:26-38
Openbaring 8:1-13
Openbaring 9:1-12
Openbaring 9:13-21
Openbaring 10:1-11
Openbaring 11:1-14
Openbaring 11:15-19
Lucas 1:39-56
Openbaring 12:1-12
Openbaring 12:13-18
Openbaring 13:1-10
Openbaring 13:11-18
Openbaring 14:1-13
Openbaring 14:14-20
Openbaring 15:1-8
Openbaring 16:1-11

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

Openbaring 16:12-21
Openbaring 17:1-8
Openbaring 17:9-18
Openbaring 18:1-8
Openbaring 18:9-24
Openbaring 19:1-10
Lucas 1:57-66
Lucas 1:67-80
Lucas 2:1-21
Handelingen 6:8–15
Handelingen 7:1-16
Handelingen 7:17-34
Handelingen 7:35-43
Handelingen 7:44-60
Psalm 147

Op zaterdagavond 1 december
geven
wij, blackgospelkoor
Miracles uit Woerden, een
Christmas Worship Night in Het
Baken, Beneluxlaan 3, Woerden. Ons koor zal u, samen met de zangeressen
Dionne Shand en Tara uit de UK, meenemen op weg naar het kerstfeest door
middel van zang. De dans van deze avond zal verzorgd worden door Sherma,
profetische dansers.
De avond begint om 20.00 uur en de entree aan de deur bedraagt €7,50.
Het belooft een bijzondere Praise & Worship avond te worden.
Voor meer informatie: info@gospelkoor-miracles.nl of neem een kijkje
op www.gospelkoor-miracles.nl

A Festival of Nine Lessons & Carols
Op zondag 9 december organiseert de
Lutherse
Gemeente
Woerden
in
samenwerking met de Woerdense Raad
van Kerken een mooie muzikale avond. De
liederen worden uitgevoerd door het
Woerdens Vocaal Ensemble o.l.v. André
Vis met begeleiding van Jeroen de Haan op
orgel. Voorganger is ds. Maarten Diepenbroek.
De avond begint om 18.30 uur in de Bonaventurakerk in Woerden.

Kopij volgende Bruggespraak
Inleveren bij voorkeur via e-mail als WORD- of EXCEL-bestand.
Uiterlijk WOENSDAG 2 JANUARI 2019, 18.00 uur bij Astrid van
Rooijen (janenastrid@casema.nl).

Wat te doen in december:


1 dec.

Luiden (nood)klok, 11.58 uur



1 dec.

Christmas Worship Night



9 dec.

Kerstkaarten voor Kriel en Oranienbaum



9 dec.

Keetkerk



9 dec.

GemeenteGroeiGroep



9 dec.

A Festival of Nine Lessons & Carols

 10 dec.

Kerstknutselen

 12 dec.

Kerstviering voor senioren

 24 dec.

Kinderkerstfeest, 19.00 uur
Kerstnachtdienst, 22.00 uur

Vooruitkijken:


6 jan.

Oec. dienst Wierickehuis

Rooster
2 december
Ds. A. Post
Zwammerdam

9 december
ds. G.F. Dekker
Bennekom

16 december
mw. ds. R. v.d. Nagel-Meter
Linschoten

23 december
dhr. J.P. Karstens
Leiden

bijz. h.

1ste Advent
Viering H.A. (z)

2de Advent

3de Advent

4de Advent

ouderling

Mieke Smith

Karla Schuitemaker

Marianne Koning

Marianne Koning

lector

Astrid van Rooijen

Henny Schilstra

Joop Veraar

Janieke Bruin

diaconie

Henk Nijman

Henk Nijman

Lisan v.d. Beukel

Jan Ham

koster

Kees v. Duuren

Ria Timmer

Geke v.d. Ent

Ria Timmer

beamer

Jan Hiemstra

Erik de Gier

Kees-Jan Timmer

Erik de Gier

1e coll.

Avondmaalscollecte

missionair werk

diaconie

kerk

2e coll.

kerk

kerk

kerk

onderhoudsfonds

organist

Henk Hilgeman

Janieke Bruin

Martijn v.d. Weerd

Marco Spits

k.n.d.

Lieneke

Lianne

Imre

Margo

oppas

Cobie & Annaliza

Adrie & Robin

Melissa & Lydia

Krista & Elsbeth

dominee

dominee

24 december
Nathan Noorland ds. M. van Oordt
Bodegraven

bijz. h.
19.00 uur

25 december
Nathan Noorland

Kerstavond
22.00 uur
Brugkerk

30 december
Dhr. B. v. Empel
Houten

Kerst

31 december
Nathan Noorland

Oudejaarsdienst
19.00 uur

ouderling

x

x

Mieke Smith

Mieke Smith

Karla Schuitemaker

lector

x

x

Pieter v. d. Gouwe

Henny Schilstra

Astrid van Rooijen

diaconie

x

x

Jan Ham

Lisan v.d. Beukel

Henk Nijman

koster

Kees v. Duuren

Ria Timmer

Kees v. Duuren

Ria Timmer

Kees v. Duuren

beamer

Floris Boer

Jan Hiemstra

Jan Hiemstra

Kees-Jan Timmer

Erik de Gier

1e coll.

x

x

kinderen in de knel

kerk

kerk

2e coll.

x

x

kerk

onderhoud

onderhoud

organist

x

x

Janieke Bruin

Henk Hilgeman

Addo Dam

k.n.d.

x

x

Sophie

Gerry

x

oppas

x

x

Krista & Aartje

Ina & Cobie

x

