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Op weg naar Pasen
De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt
in al wat groeit en leeft
Zijn adem uitgezaaid
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 en
Zijn liefde mogen delen met anderen. De veertigdagentijdkalender 2019
daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen. ´Een nieuw begin´
is de rode draad door alle dagen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om
invulling te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door te vasten, maar ook het
gebed krijgt hier een plaats. Verderop in de Bruggespraak wordt u uitgenodigd
om met elkaar in de kerk te bidden voor de gemeente het dorp en de wereld.
We wensen u een goede tijd toe op
weg naar Pasen!
De Kerkenraad.

Terug van studieverlof
Beste gemeenteleden,
In de afgelopen twee maanden mocht ik wat afstand nemen van het werk in de
gemeente en met een volle focus bezig zijn met mijn afstudeeronderzoek naar
de doop binnen de Russisch Orthodoxe Kerk. Het was een vruchtbare tijd
waarin ik mij mocht onderdompelen in de rijke traditie van de Oosters
Orthodoxe kerken. Door het o.a. bestuderen van literatuur, het bezoeken van
vieringen op zaterdag en zondag en het afnemen van diepte-interviews met
Orthodoxe priesters heb ik erg veel meters kunnen maken. Mijn dank is groot
voor jullie vertrouwen en de mogelijkheid om dit te doen. Het heeft mij verrijkt
en veel nieuwe motivatie en energie gegeven om het afstudeeronderzoek tot
een goed einde te brengen. Het is nog niet af, maar ik ben een heel eind
gekomen!
Vanaf de eerste week van maart hoop ik weer met volle energie aan het werk
te gaan in de gemeente. Ik moet zeggen dat ik daar ook weer veel zin in heb.
Mijn werkdagen blijven maandag en dinsdag. Op de andere dagen hoop ik te
studeren, maar ben ik natuurlijk wel bereikbaar!
Hebt u, heb jij behoefte aan een gesprek? Mail, bel of WhatsApp me gerust
op: predikant@brugkerk.nl of 0611652617.
Hartelijke groeten,
Nathan Noorland

Bij de kerkdiensten in maart:
Ook in de komende maand zijn jullie van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn
in de kerkdiensten waarin we God en elkaar mogen ontmoeten. Een aantal
diensten wil ik er even uit lichten:
Op woensdag 6 maart is het aswoensdag. Aswoensdag luidt het begin in van
de 40-dagentijd. In deze vastentijd staan we
in de kerk, maar ook in
ons dagelijkse leven, stil bij het lijden en sterven
van de Here Jezus. Door in deze tijd soberder te
leven gaan we als het ware 40 dagen in zak en
as om stil te staan bij de dingen in ons leven die
onze relatie met God in de weg staan, en bij de
armoede en gebrokenheid om ons heen. Want
is Jezus juist daarom niet naar onze wereld
gekomen? In de traditie van de eeuwen wordt
aan het begin van de vastentijd een speciale viering
gehouden om de vastentijd te markeren. Met de as van de verbrande
palmtakken van Palmpasen worden de voorhoofden van de gelovigen getekend
met een askruisje. Bij het ontvangen van het askruisje worden de woorden
gesproken: ‘Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult terugkeren’ en/of
‘Bekeer je en geloof in het Evangelie’. Het is een indrukwekkende manier om

de 40-dagentijd te beginnen. We bezoeken dit jaar de aswoensdagviering in de
Lutherse Kerk (PKN) in Woerden (Jan de Bakkerstraat 11). De viering begint
om 19:30u. Na de dienst zijn jullie van harte welkom om even na te praten in
onze pastorie aan de Prins Hendrikkade 7 in Woerden. Geef even door of je
meegaat!
Op zondag 10 maart is het de eerste zondag van de 40-dagentijd. In deze
dienst hoop ik met jullie na te denken over de verzoeking van Jezus in de
woestijn (Lukas 4: 1 - 13).
Op woensdag 13 maart is er een speciale biddagdienst met de kinderen van
basisschool 'De Brug' in de Bethlehemkerk. De dienst begint om 9:10u. In deze
dienst hoop ik ook voor te gaan. Het is voor het eerst dat we een 'Kerk en
Schooldienst' houden op biddag tijdens schooltijd. Als basisschool en kerken
zijn we erg enthousiast over dit nieuwe concept en we hopen op een mooie
dienst. We hopen ook dat het een dienst zal zijn voor heel Nieuwerbrug: Oud,
jong en alles wat er tussenin zit. Weet je dus van harte welkom om de dienst
mee te beleven! Het thema is: 'Wat vraag jij?' n.a.v. 1 Koningen 3: 1 -15. 's
Avonds is er om half 9 een kort moment van gebed in de kerk, om te bidden
voor alles wat er speelt in onze gemeente. Verderop in de Bruggespraak wordt
hier meer informatie over gegeven
Op zondag 17 maart is het voor de hele gemeente biddag. Het is goed om in
deze dienst aanwezig te zijn en het naar God en elkaar uit te spreken dat we in
alles afhankelijk zijn van Gods zegen. In de dienst wil die God ons ook concreet
zegenen door zichzelf te geven in Brood en Wijn. De kinderen zullen het brood
bakken. De viering van de Maaltijd van de Heer is lopend en onze oud-predikant
Jos Aarnoudse zal in deze bijzondere dienst voorgaan.
Op zondag 31 maart (4e in de 40-dagentijd) is er een Kom-over-de-Brug dienst
in de Bethlehemkerk. In deze dienst hoop ik met jullie na te denken over de
bekende gelijkenis van de 'Verloren Zoon' (Lukas 15: 11 – 32). Laten we met
velen de brug overgaan, om als broers en zussen van dezelfde Vader samen
te vieren.

Keetkerk
Op zondag 7 april staat de volgende Keetkerk gepland voor alle jongeren van
12 – 18 jaar. Op een leuke, interactieve manier spiegelen we ons leven aan het
leven van Jezus. Op 7 april behandelen we de vraag: 'Hoe maak ik mijn
omgeving mooier?’
De laatste Keetkerk van het seizoen wordt op zondag 12 mei gehouden.
Krijg je nog geen WhatsApp-bericht met de uitnodiging? Stuur dan een
berichtje naar: 0611652617, dan zetten we je in de verzendlijst!

Brugkerk College met Maaike Gerlsma | Dinsdag 2 april

Omzien naar elkaar

In november hebben we een drukbezochte Brugkerk
College gehad met musicus en dorpsgenoot Maaike
Gerlsma. Ze ging in dit college in op de geschiedenis en
ontwikkeling van de kerkmuziek tot en met de Reformatie.
Op dinsdag 2 april vindt het tweede en laatste college
plaats. Maaike behandelt dan verschillende aspecten en
ontwikkelingen in de kerkmuziek vanaf de Reformatie tot en
met het heden. De avond begint om 20:15u en duurt tot
ongeveer 21:45u. Naderhand is er tijd om elkaar te ontmoeten rond een hapje
en een drankje.

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. Een aantal mensen worden hier bij naam
genoemd. Aan anderen denken we zonder hun naam te noemen.

Geef je op voor deze avond door een mailtje of WhatsAppberichtje te sturen
naar Nathan Noorland.

Uitnodiging gemeentevergadering
“Kerk in, van en voor het dorp”.
De kerkenraad nodigt u/ jou uit tot het bijwonen van een gemeentevergadering
op woensdag 20 maart 2019 in de kerk. We hopen om 20.00 uur te beginnen.
Vanaf 19.45 uur is de inloop met koffie/thee.
Agenda:
• Welkom en opening
• In gesprek met “dorpskerkambassadeur” Mathilde Meulensteen.
• Vaststelling verslag gemeentevergadering 21 maart 2018
• Bespreking financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019 van de kerk
(toelichting Arjan Buteijn)
• Bespreking financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019 van de diaconie
en zending (toelichting Henk Nijman)
• Verslag kascommissie
• Gelegenheid tot het maken van opmerkingen en rondvraag
• Sluiting door het zingen van een lied
Na afloop van de vergadering is er nog een drankje en kunnen we nog wat
napraten.
De stukken voor deze vergadering kunnen vanaf 13 maart digitaal worden
aangevraagd bij onze kerkrentmeester Peter Bruin (pjbruin@dds.nl) of
telefonisch bij de scriba (tel. 688590). Verder zijn de stukken af te halen op
zondag 17 maart na afloop van de kerkdienst in de consistorie.
Namens de kerkenraad,
Mieke Smith, voorzitter

Het herstel van Sjaak van Wensveen kost tijd en geduld. De arts is tevreden en
Sjaak is al voorzichtig aan het oefenen met zijn looprek. Nanda verblijft nog in
de Zorghotel Irishof in Gouda. Op maandag en woensdag bezoekt zij haar zo
vertrouwde dagopvang “Javarust” in Bodegraven en in het weekend gaat ze op
bezoek bij Sjaak. Ze geniet erg van mensen die haar bezoeken en de kaarten
die zij heeft gekregen. Wilt u haar bezoeken of een kaartje sturen, het adres is
Middenmolenplein 266, 2807 GV Gouda (kamer 311).
Al een aantal keren schreven wij al over de gezondheidsproblemen van Hennie
Keijzer. Inmiddels is duidelijk waarom zij zoveel pijn heeft. Vanwege de
osteoporose is een wervel ingezakt. Wij hopen dat de artsen haar pijn kunnen
verlichten en wensen haar Gods kracht toe.
Begin februari is bij de familie van der Gouwe een zoon en broertje geboren,
Lukas Pieter. Ook mochten ze vorige maand hun 12,5 jarig huwelijk vieren. Wat
een feest! Wij wensen jullie Gods Zegen en vreugde toe.
Vorige maand is Nico Rodenburg geopereerd aan zijn knie. Wij wensen hem
een voorspoedig herstel.
Ans en David Verweij waren 22 februari 40 jaar getrouwd. Van harte
gefeliciteerd. Wat een zegen om dit met elkaar en jullie kinderen te mogen
vieren.
Namens de kerkenraad,
Mieke Smith

Vacatures kerkenraad 2e helft 2019
Dit jaar zijn er vier kerkenraadsleden aftredend, nl. Lisan v.d. Beukel en Henk
Nijman als diaken en Marianne Koning als scriba en Mieke Smith als voorzitter.
Ook nemen we afscheid van Mariette Koning als vaste notulist tijdens
gemeenteavond en kerkenraadsvergaderingen. Mieke Smith heeft
aangegeven dat zij haar termijn wil verlengen. Daar is de kerkenraad blij mee.
We zullen de procedure tot verlenging volgen.
Dit betekent dat we twee vacatures voor diaken hebben, vacature ouderlingscriba en nog de vacature ouderling door het vertrek van Nen de Vink op te
vullen hebben. Nu lopen er nog gespreken over de vacature van ouderling, we
hopen daar eind van deze maand antwoord op te hebben.

We zijn dus op zoek naar twee diakenen en een ouderling- scriba.
Door de jaren heen zijn er verschillende taken anders verdeeld in en rond de
kerkenraad. Het pastorale team is ontstaan met ouderlingen en pastorale
bezoekers. We zijn blij met deze oplossing. Nathan heeft veel taken rondom de
jeugd op zich genomen. We hopen dat met een nieuwe aanstelling van
ouderling voor hem wat ondersteuning zal komen. Nathan wil ook graag meer
aandacht hebben voor de ouderen in de gemeente, nu komt hij daar niet altijd
aan toe. De Brugkerk vormen we met zijn allen. Als iedereen een steentje bij
wil dragen gedurende een paar jaar is dat erg fijn en eigenlijk noodzakelijk voor
een levende gemeente. Denkt u er eens serieus over na of het wat voor u zou
kunnen zijn. U kunt daar altijd over van gedachten wisselen met een van de
kerkenraadsleden of met Nathan.

vorm die toekomst heeft. Een voorbeeld hiervan zijn de dorpskerken. Juist de
gerichtheid op het dorp biedt vitaliteit. Open staan voor de ander en samen
dingen doen. Op de komende gemeentevergadering zal hieraan aandacht
besteed worden.
Al valt Pasen dit jaar laat, 21 en 22 april, er wordt al van gedachten gewisseld
over de invulling van de diensten en activiteiten. Op Goede Vrijdag zal het koor
haar medewerking verlenen aan de dienst. In de komende tijd worden de
plannen verder uitgewerkt.

De Gebedsgroep

Eén van onze gemeenteleden heeft de kerkenraad geattendeerd op de
organisatie Nieuw Hart in Woerden (www.nieuwhart.live). Nieuw Hart
organiseert o.a. bijeenkomsten met zang en muziek. Er zal contact gelegd
worden om de mogelijkheden te bespreken om ook bij ons een dergelijke
samenkomst te organiseren.

Wanneer en waar?
Wij willen een gebedsgroep beginnen. De 1e keer zal “Biddag” woensdag
13 maart zijn. We beginnen om 19.30 uur en onze plaats van samenkomst is
in de kerkzaal van de Brugkerk.

Een jaarlijkse traditie is het uitje voor de senioren in het voorjaar. De diakenen
en ouderlingen hebben leuke ideeën voor een gezellig samenzijn en zullen u
hierover meer laten weten.

Wat doen we samen?
We lezen een stukje uit de Bijbel en zingen wat liederen en gaan daarna in
gebed. Wij bidden voor gebeurtenissen in onze gemeente, ons dorp en ook
voor dingen verder weg.

Aan het einde van de vergadering sloot Marianne Koning af en werd lied 838
“O Grote God die liefde zijt” gezongen.
Mariette Koning

Een gesloten groep?
Welnee! De groep komt in wisselende samenstelling bij elkaar, we hebben
geen leden. Iedereen is van harte welkom!

Van de diaconie

Wil je meer weten of voorbeden doorgeven?
Neem dan contact op met een van onderstaande contactpersonen:
Nathan Noorland (predikant@brugkerk.nl)
Mieke Smith (miekesmith13@gmail.com)

Wat is World Servants?
World Servants is een christelijke organisatie die bouwprojecten uitvoert in
ontwikkelingslanden. World Servants gelooft in dienstbaarheid. Om iedereen te
laten ervaren dat dienen werkt, organiseren ze over de hele wereld
bouwprojecten in ontwikkelingslanden. Nederlandse jongeren bouwen daar
samen met lokale jongeren aan gebouwen als klaslokalen of klinieken. Door het
contact tussen de lokale gemeenschap en de Nederlandse jongeren ontstaan
veel meer effecten dan alleen de gebouwen zelf. Na hun reis komen vrijwilligers
veranderd terug en zijn ze enthousiast om zich dienstbaar in te zetten in hun
eigen omgeving. In de lokale gemeenschappen ontstaat door de projecten
nieuwe energie, nieuwe kennis en worden mensen bemoedigd door de komst
van een groep jongeren. Een World Servants-project is een unieke vorm van
jongerenwerk waardoor de hele gemeente groeit. Jongeren zijn op zoek naar
avontuur en willen graag iets voor een ander doen. Een World Servants-project
biedt een combinatie van beide.

Uit de consistorie
Op 11 februari kwam de kerkenraad bij elkaar. Op deze vergadering werden
vooral lopende zaken besproken.
Aan het begin van de vergadering refereerde de voorzitter, Mieke Smith, aan
een artikel over het onderwerp “Geloofsgemeenschappen van/voor de
toekomst” dat onlangs gepubliceerd werd in het ouderlingenblad voor pastoraat
en gemeenteopbouw. Het onderwerp raakt ook onze gemeente, een kleine
geloofsgemeenschap in het dorp Nieuwerbrug aan den Rijn. In tijden waarin
sprake is van afnemend kerkbezoek is het juist belangrijk te zoeken naar een

Zondag 3 maart is de eerste collecte voor de diaconie. De opbrengst van deze
diaconale collecte is bestemd voor de World Servants.

In deze zomervakantie ga ik (Roel Smith) met World Servants naar Mawlamyine
in Myanmar, ik ga hier heen om de gezondheidzorg een handje te helpen. Dit
ga ik doen doormiddel van het meebouwen aan nieuwe woningen voor medisch
personeel van een lepra ziekenhuis. Hiermee hopen we een uiteindelijk lepra
vrij Myanmar te krijgen. Maar er zijn ook kosten aan verbonden om dit mooie
doel te bereiken, hiervoor doen wij, World Servant projectgroep Woerden,
allerlei acties.
Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u World Servants projectgroep
Woerden, waar ik Roel Smith een onderdeel van ben, en bouwt u mee aan
verandering!
De 40dagentijd voor Pasen begint op woensdag 6 maart en duurt tot 20 april.
Als Brugkerk doen we in deze periode mee aan de campagne van Kerk in Actie
'Een nieuw begin'. In de 40dagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw
begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen
maken en Zijn liefde mogen delen met anderen. Opnieuw beginnen is niet altijd
makkelijk. Zeker niet als je als kindslaaf moet werken, als je familie is vermoord
door gewelddadige milities of wanneer je als gevangene je leven weer op wilt
bouwen. In de 40dagentijd zetten we ons in om juist deze mensen nieuwe hoop
en kracht te bieden.
Iedere zondag tot Pasen willen we hierbij stilstaan. Doet u mee?
Speciaal voor de 40dagentijd vindt u bij deze Bruggespraak een kalender. Deze
sluit aan bij het thema van de 40dagentijdcampagne ‘Een nieuw begin’. De
kalender bevat meditatief materiaal in de vorm van gebeden, gedichten en
Bijbelteksten met uitleg. Voor elke dag op weg naar Pasen een stukje
bezinning.
Ook in de kerkdiensten en met de collectedoelen willen we iedere zondag tot
Pasen stilstaan bij het thema 'Een nieuw begin'.
Zondag 10 maart is de eerste collecte bestemd voor de zending en vragen we
speciaal aandacht voor Cuba. Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het
communisme een sluimerend bestaan. Nu het communistische systeem in z'n
voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien. Door de
verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter
voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan
kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. De kerk wil er zijn voor ouderen
die het niet breed hebben, zieken en kinderen met een problematische
thuissituatie. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in
Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te
zetten. Met de opbrengst van deze Voorjaarszendingcollecte steunt Kerk in
Actie zendingsprojecten zoals de kerken op Cuba, zodat zij in woord en daad
kunnen getuigen. Doet u mee? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40-dagentijd.

Zondag 17 maart hopen we het Heilig Avondmaal te vieren.
De avondmaalscollecte is in 2019 bestemd voor het hospice in Bodegraven.
Een hospice biedt een plaats aan mensen in de laatste fase van het leven bij
wie genezing niet meer mogelijk is. Mensen met een levensverwachting van ten
hoogste 3 maanden die niet meer thuis of in een instelling kunnen of willen
blijven, kunnen terecht in een hospice. Zij krijgen hier de aandacht, zorg,
begeleiding en nabijheid die ze nodig hebben.
In 2018 is in Bodegraven gestart met het verbouwen van de voormalige
huisartsenpraktijk aan de Boezemsingel tot hospice. In de zomer van 2019 zal
het hospice in gebruik worden genomen.
Het hospice in Bodegraven biedt plaats aan 3 terminale patiënten die elk hun
eigen kamer hebben. Ook is er een logeerkamer en een centrale huiskamer.
In het hospice werken veel vrijwilligers. Zij bieden een luisterend oor, aandacht,
ondersteuning en begeleiding, zowel tijdens het verblijf van de terminale patiënt
als ook na het overlijden aan de nabestaanden. Waar nodig worden de
vrijwilligers ondersteund door professionals van de thuiszorg-organisatie. De
leiding van de dagelijkse gang van zaken berust bij de coördinator(en). Er zijn
in een hospice geen bezoekuren, familie en vrienden kunnen op elk tijdstip
binnenkomen.
Hospice Bodegraven–Reeuwijk is er voor alle inwoners, maar ook voor hun
naasten die niet in de gemeente wonen en voor wie een verblijf in een hospice
in de omgeving van hun naasten wenselijk is. Met onze avondmaalscollecte
willen we hier dit jaar ons steentje aan bijdragen.
Zondag 24 maart is de eerste collecte bestemd voor de Kinderen in de knel.
In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert
maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de
bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de
landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee.
Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met
partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en
kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om
onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen
(terug) naar school. Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende
kinderen een nieuw begin kunnen maken op school?

Biddag 17 maart
De afgelopen jaren bent u gewend bij het uitgaan van de kerk een zakje zaad
of bolletjes mee te krijgen. Wilt u het ook dit jaar niet missen, kom dan naar de
dienst op 17 maart.

Vooruitblik
Zaterdag 4 mei is het jaarlijkse ouderenuitje. Noteer deze datum alvast in
uw agenda. In de volgende Bruggespraak zullen we u er meer over vertellen.

Jan en Ria 50 jaar getrouwd
Op 3 april is het 50 jaar geleden dat wij, Jan en Ria
Wijnen- Kastelein in het huwelijk zijn getreden.
U kunt ons daarmee feliciteren op zaterdag 6 april
2019 van 15.00 tot 17.00 u.
Wij ontvangen jullie graag in:
De Bourgondiër
Graaf Albrechtstraat 1
2415 AW Nieuwerbrug

Opbrengst Kerkbalans 2019
Vanaf 20 januari heeft de jaarlijkse actie Kerkbalans plaatsgevonden. Met
grote dankbaarheid kan ik melden dat het resultaat waarop we gehoopt
hadden, ruim is overtroffen. Op basis van de toezeggingen die we tot nu toe
binnen hebben, komen we op een opbrengst van € 30.440 voor Kerkbalans,
bijna 10% hoger dan vorig jaar. Dankzij uw bijdragen blijft onze gemeente
financieel gezond en houden we een sterke basis voor de toekomst. Ook voor
uw giften aan de diaconie en aan de zending, waarvoor in totaal € 2.290
respectievelijk € 2.380 is toegezegd, zijn we zeer dankbaar.
Zowel alle gevers als iedereen die heeft bijgedragen
aan het goede verloop van de actie hartelijk dank voor
dit mooie resultaat!
Peter Bruin, kerkrentmeester

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

Gemeente Groei Groep
Zondagavond 10 maart komen we weer bij elkaar met de gemeente groei
groep. We behandelen op deze avond een Bijbelse vrouw. We lezen uit de
bijbel en praten hierover na.
We leren van elkaar en delen ons geloof en relatie met God. Om 20.00 uur
hopen we elkaar te ontmoeten. Deze keer wordt de avond bij Karla Wesdorp
gehouden (Weijpoort 24).
Heb je vragen, bel gerust naar Margo van der Burg (688417).

Kindernevendienst
Van de penningmeester
Opbrengst collectes februari 2019
Kerk
Onderh. KIA
Werelddiaconaat
03-02
66,35
117,65
10-02
78,50
61,25
17-02
74,85
24-02
87,70
Tot.
307,40 61,25
117,65

KIA
Noodhulp
Ethiopië

Missionair Totaal
werk

84,10
84,10

73,45
73.45

184,00
139,75
158,95
161,15
643,85

Deze maand starten we met het Paasproject.
Het project heet: God kiest, God redt… kies jij
ook? Het Paasproject neemt ons mee op de weg van
de discipelen, die Jezus volgen naar Jeruzalem.
Jezus vertelt de mensen over de weg die Hij wil en
moet gaan. Over wat er gaat komen, maar de discipelen lijken Jezus keuzes
niet te begrijpen. Jezus is in zijn keuzes een voorbeeld voor zijn discipelen
en voor ons.
We zien jullie graag allen weer op zondagochtend in de kerk.
Groeten,
Elly, Evelina, Gerry, Lianne, Margo, Marieke, Monique en Sophie

Het rooster
3 maart
10 maart
17 maart
24 maart
31 maart

van de komende weken/de Lijdenstijd:
Lucas 15:11-32
Gelijkenis van de verloren zoon
Lucas 18:18-34
De rijke jongen
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen in Getsemane
Lucas 22:54-62 Petrus wil Jezus niet meer kennen
Lucas 23:1-25
Pilatus en Herodes (nadruk op Barabbas)

Verjaardagen
De volgende gemeenteleden vieren in maart hun verjaardag:
1 mrt. Jan Willem Twijnstra
18 mrt. Henk Nijman
3 mrt. Irene Brussaard-Kastelein
Monique Zevenhuizen4 mrt. Daan v. Bemmel
Vermeulen
5 mrt. Adrie van Donk-v.d. Stoel
20 mrt. Arjan Op ’t Landt
9 mrt. Eef v. Luinen
21 mrt. Marie-Anne Tolhoek
10 mrt. Chiel Verdoold
24 mrt. Evelina v. Wagensveld
Tjalling Zevenhuizen
Niels Korteland
12 mrt. A. de Vos-Linck
25 mrt. Hayley Bleys
13 mrt. Melissa Wijnen
26 mrt. Pieter v.d. Gouwe
16 mrt. Renier Vuurens
28 mrt. Janny Rodenburg-Rook
Huibert Koning
Jan Michiel Quak
17 mrt. Astrid v. Duuren-Klaster
29 mrt. Erna Buteijn-Verburg
Jan Ham
30 mrt. Patricia Feyth
Tamara v. Bemmel
Lisa v.d. Burg
Wij wensen alle jarigen een fijne dag toe en Gods zegen voor het nieuwe
levensjaar.

Groene vingers met Pasen
Op 8 april hebben wij iemand gevonden om een workshop te geven.
We hopen dan een mooi Paasstuk te gaan maken.
Joke Zwet gaat ons begeleiden en wil graag voor 15 maart weten hoeveel
personen er mee gaan doen. De kosten zijn 20 euro.
We zijn welkom bij Margo (Rietveld 122). Neem een snoeischaar mee!
Wat zou het leuk zijn als er een grote opkomst is op de 8e april rond 19.30 uur.
Aanmelden kan bij mij via de mail karlaschuitemaker@gmail.com of telefoon 06
54 67 45 58. We kijken naar je uit!

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

Lucas 6:1-11
Lucas 6:12-26
Lucas 6:27-38
Lucas 6:39-49
Lucas 7:1-10
Psalm 53
Lucas 7:11-17
Lucas 7:18-28
Lucas 7:29-35
Psalm 49
Jeremia 6:1-15
Jeremia 6:16-30
Psalm 127
2 Timoteüs 1:1-10
2 Timoteüs 1:11-18
2 Timoteüs 2:1-13

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

Psalm 52
Leviticus 1:1-9
Leviticus 1:10-17
Leviticus 2:1-10
Leviticus 2:11-16
Leviticus 3:1-5
Leviticus 3:6-11
Leviticus 3:12-17
2 Timoteüs 2:14-26
2 Timoteüs 3:1-9
2 Timoteüs 3:10-17
2 Timoteüs 4:1-8
2 Timoteüs 4:9-22
Leviticus 4:1-12
Leviticus 4:13-21

Miniconcert ” Hope”
Door Jonathan Nuijten (solozanger bij gospelkoor Joy uit Zeewolde)
samen met Marjolijn Schipper.
Op zaterdagavond 9 maart a.s. is er een ”Hope” mini-concert in de PKN Geref.
kerk , Dorp 24 te Waarder. Deze avond staat in het teken van verlies, heimwee,
troost en liefde. Iedereen maakt het mee in zijn leven. Een dierbare verliezen.
Of het nu een opa of oma, in de vriendenkring of een partner is. Op 19 juli 2010
kreeg Jonathan zijn vrouw de diagnose leverkanker, na een kort ziekbed van 2
maanden stond hij er met 4 kinderen alleen voor. Zijn wens was een cd te
maken met songs die zijn vrouw mooi vond en waar hij kracht en troost uit heeft
mogen halen. “Hope” is de titel van de cd en staat voor “Hold On Pain Ends”
Met dit miniconcert neemt hij u mee langs verschillende fasen in het proces dat
hij samen met de mensen om hem heen heeft doorgemaakt. De songs zijn
uitgezocht op de boodschappen die er in verwerkt zijn. U bent allen van harte
uitgenodigd om deze avond kosteloos bij te wonen.
Deze avond begint om 20.00 uur.

Voorjaarsconcertarrangement
Zaterdag 23 maart 2019
Op zaterdag 23 maart a.s. is er weer het
voorjaarsconcertarrangement van Pastoraal
Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert.
We wandelen in de bossen van Groot Warnsborn, nabij Arnhem. Tijdens de
wandeling kun je ontdekken dat Landgoed Warnsborn naast bos en vijvers ook
een aantal stroken heide kent.
Ontvangst met koffie/thee om 10.30 uur in Het Koetshuis.
Voor een lunchpakket wordt gezorgd.
In de middag is er het Koetshuisconcert met Marjolein de Wit op fluit en Martin
Zonnenberg aan de vleugel. Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met
koffie/thee vanaf 14.00 uur.
De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto-opbrengsten van
deze dag komen volledig ten goede aan de Herberg.
Kosten: Volledig arrangement: € 25,00. Alleen concert: € 15,00.
Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of
telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225.
Het concert vindt plaats in het Koetshuis van PDC de Herberg,
Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek.

Wat te doen in maart:


3 mrt.

Begin Lijdenstijd

 10 mrt. Gemeente Groei Groep
 13 mrt. Gebedsgroep
 17 mrt. Biddag en viering Heilig Avondmaal
 20 mrt. Gemeentevergadering (20.00 uur)


1 apr.

Kopij inleveren

Help! Wie kookt er vandaag?
Kookvrijwilligers gevraagd.
In de meer dan 25 jaar dat de Herberg bestaat, is het maar een keer
voorgekomen dat er bij gebrek aan een vrijwilliger niet gekookt kon worden.
Maar nu ziet het er naar uit dat dit veel vaker gaat gebeuren. We komen
chronisch keukenvrijwilligers te kort. De vrijwilligers die er zijn, zijn enthousiast,
maar kunnen echt niet nog meer ingezet worden. Daarom een dringende
oproep. Wilt u met ons meezoeken? Kijkt u eens in familiekring, buurt,
gemeente… Jonger, wat ouder, een echtpaar, vriendinnen, of iemand alleen.
Iedereen die van koken en broodmaaltijden klaarmaken houdt is welkom. Het
gaat om een weekend in de zes weken of een dag in de week. Tussen de
maaltijden door is er tijd om te genieten van de omgeving. Zie voor verdere
informatie: www.pdcdeherberg.nl

Vooruitkijken:
 8 apr.

Workshop Groen vingers

 4 mei

Seniorenuitje

Kopij volgende Bruggespraak
Inleveren bij voorkeur via e-mail als WORD- of EXCEL-bestand.
Uiterlijk MAANDAG 1 APRIL 2019, 18.00 uur bij Astrid van Rooijen
(janenastrid@casema.nl)

Rooster
dominee

3 maart.
Ds. J. Compagner
Woerden

10 maart.
Nathan Noorland

bijz. h.

17 maart.
Ds. J. Aarnoudse
Dordrecht

24 maart.
dr. K.W. de Jong
Woerden

H.A. (L)
Biddag voor
Gewas en Arbeid

31 maart.
Nathan Noorland

Kom o.d.Brugdienst
Bethlehemkerk

ouderling

Karla Schuitemaker

Mieke Smith

Marianne Koning

Peter Bruin

Karla Schuitemaker

lector

Astrid v. Rooijen

Anton Wesdorp

Henny Schilstra

Pieter v.d. Gouwe

x

diaconie

Henk Nijman

Lisan v.d. Beukel

Lisan v.d. Beukel

Jan Ham

Henk Nijman

koster

Geke v.d. Ent

Kees v. Duuren

Ria Timmer

Geke v.d. Ent

x

beamer

Kees-Jan Timmer

Jan Hiemstra

Floris Boer

Erik de Gier

x

1e coll.

diaconie

40 dagentijd Zending

Avondmaalsdoel

40 dagentijd Kinderen in de Knel

2e coll.

kerk

kerk

kerk

kerk

x

organist

Marco Spits

Martijn v.d. Weerd

Henk Hilgeman

Addo Dam

Janieke Bruin

k.n.d.

Monique

Sophie

Marieke

Lianne

Reserve, Sophie &
Gerry

oppas

Aartje & Annemarie

Krista & Sophie

Florie & Annaliza

Cobie & Lydia

Melissa & Elsbeth

