DE
BRUG

Mededelingenblad
van de CGK/NGK
te Almere
35e jaargang nr 10 - 3 januari 2016

Kerkdiensten
Epifanie; Verschijning van de Heer
Kleur: wit
Gastteam: wijk 6

09.30 uur Ds. P. van Dolderen

17.00 uur Ds. P. van Veelen Wormer

Organist: Gerda Meijer
Organist: geen organist
Collecten: 1. Diaconale collecte
2. niet bekend
Collectanten: niet bekend
Collectant: Wim Alberts
Kindernevendienstcollecte: niet bekend
Oppasdienst: groep I (0-2 jaar): Jantine, Gerda en Anna
Peuterdienst: groep II (2-3 jaar): Mariska, Jennifer en Esther
Kindernevendienst basisschoolgroep
1-3: Marieke en Ruud 4-6: niet bekend
7-8: niet bekend
Koster(s): Stephan en Tanja van den Brink
Schriftlezing: Karin van Setten
Meditatief moment: niet bekend
Ouderling van dienst: Bernard Schep

Vandaag in De Brug
Welkom/Uit de gemeente
Agenda
Liturgie
Financiële Bijdrage
Kennisgeving Karin en Frank v. Buren
4M Event 'Wacht niet langer'
Samenkomst “De open poort”
De Brug verschijnt elke zondag voor elke kerkbezoeker van 10 jaar en ouder. Kopij (korte berichten en
mededelingen) inleveren uiterlijk op donderdag voor 20.00 uur op het redactieadres:
Coos Groefsema ● Tarantellastraat 4 ● tel 036-5373424 ● e-mail: de-brug@de-zuiderpoort.nl.
Kopij voor de schermen uiterlijk op vrijdag voor 20.00 mailen naar beamteam@de-zuiderpoort.nl.
Overige kopij: maandblad Rondom de Zuiderpoort ● verschijningsdatum: zondag 7 februari
Inleverdatum kopij: woensdag 27 januari ● redactieadres: Wim Klinkenberg ● G. Terborchstraat 19
tel:
036-5232982
●
e-mail:
rondom@de-zuiderpoort.nl.
Predikant: Ds. Peter van Dolderen ● De Klenckestraat 15 ● tel: 036-5244072
e-mail: predikant@de-zuiderpoort.nl
Homepage kerk: www.de-zuiderpoort.nl
GOA: ● tel. (06) 404 305 63
e-mail: goa@de-zuiderpoort.nl.
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Welkom
Allereerst een hartelijke zegenwens voor alle lezers van De Brug.
De HEER zegent jou en behoedt jou, Hij vangt jou in Zijn aandacht
en is jou genadig in 2016!
En dan natuurlijk hartelijk welkom in de Zuiderpoort op deze
eerste zondag van 2016. We gaan beginnen aan een interessante
serie. Enkele catechisanten gaven zonder het zelf te weten de aftrap door te
vragen naar gesprekken over goed en kwaad. Daar werd het idee geboren om in
zes diensten (aan het begin van zes catechese-weken) stil te staan bij goed en
kwaad. Daar is een bijzonder project uit geboren. Naar aanleiding van de zes
scheppingsdagen luisteren we naar wat God zelf “goed” vindt. Door de studie
ben ik er achter gekomen, dat goed en kwaad lang niet altijd een logische
tegenstelling vormen. Vanmorgen beginnen we met de eerste dag en lezen daar
enkele woorden van Jezus bij uit Johannes 3. We kunnen er vanmiddag niet op
verder gaan, want dan ben ik in Wormer en luisteren jullie naar collega Piet van
Veelen. Voor verdere info over de serie verwijs ik naar de nieuwe RdZ.

Uit de gemeente
 Annet Boevé verblijft in het ziekenhuis vanwege een eetstoornis. (Voor een
kaartje: Flevoziekenhuis, H2, kamer 53). We bidden voor haar vanmorgen,
maar noemen haar naam niet, omdat haar naam dan via de
internetverbinding overal terecht kan komen en dat ervaart ze als onveilig.
 We bidden vanmorgen opnieuw voor hen, die een psychische aandoening
hebben. Zij lijden aan het ziek zijn, maar niet zelden ook door het onbegrip
van mensen om hen heen. Overigens is dat onbegrip niet vreemd, want
psychische aandoeningen zijn heel moeilijk te begrijpen.
 Komende week zijn er weer catechisaties. Een blok van zes weken begint
voor de basisschoolleeftijd (groepen 7 en 8) en de klassen 3 en 4 van het
voorgezet onderwijs. Ook de belijdeniscatechese gaat weer verder.
 Woensdag is er weer een bijpraatavond.
 Donderdag vergadert de kerkenraad.
 Volgende week zondag worden Mieke v.d. Berg (kernteam) en Adriaan
Rekker (gavenplatform) bevestigd in de morgendienst.
We wensen elkaar een gezegende zondag toe,
ds. Peter van Dolderen

Agenda
Koster(s)
Clubs
Schrobben

4-1 - 10-1
8-1
9-1

Daan en Patricia Voogd
De Ark en Ruchama 2
Nella Wierenga en Ade Oyedele
met extra aandacht voor het middenvak kerkzaal
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Liturgie
OCHTEND


















MIDDAG

Welkom
Zingen Gez. 20: 1, 2
Stilte/Votum/Groet
Zingen Opw. 595 (Engels)
Gebed/Zingen Ps. 136: 1, 3, 4
Leefregels Mat. 5:13-16
Zingen Ps. 119: 40
Gebed bij de opening van de
schriften
Lezing: Gen. 1: 1 - 5 en
Joh. 3: 16 - 21
Zingen Gez. 86: 1, 2, 10
Verkondiging
Meditatief moment
Zingen Ps. 36: 2, 3
Dienst van de gebeden
Dienst van het offer
Zingen Opw. 334
Zegen (vierstemmig amen)

 Begroeting
o Welkom en mededelingen
o Beginlied Gez. 1: 4
o Beginwoorden
o Zingen Gez. 1: 1
o Gebed
 Samen belijden
o Geloofsbelijdenis
o Zingen Gez. 399: 3
 God wil ons onderwijzen
o Lezing Tit. 2: 11-14;
Zondag 1
o Zingen Gez. 329: 2
o Verkondiging
o Zingen Ps. 73: 9 en 10
 We danken God
o Dankgebed
o Inzameling van gaven
o Zingen Opw. 311: 1 en 2
 Uitzending
o Zegen
o Zingen Opw. 311: 3

Financiële Bijdrage - Toezeggingen (2)
Om u en jou even bij te praten over de stand van zaken rond de toezeggingen
voor de Financiële Bijdrage het volgende:
Op dit moment hebben we ca. 26% van de formulieren retour ontvangen en is ca.
37% van het benodigde bedrag (€150.000) toegezegd.
Helpt u, help jij om ook in het komende jaar ons gezamenlijk bidden en
bijbellezen doorgang te laten vinden?
Het formulier kan nog steeds ingevuld ingeleverd worden bij onze
penningmeester John Wiesenekker of gescand worden na het invullen en
gemaild worden naar penningmeester@de-zuiderpoort.nl
Met vriendelijke groet,
René Hamberg - kernteam
John Wiesenekker – penningmeester
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Kennisgeving Karin en Frank van Buren
Beste gemeenteleden,
Op 21 december j.l. waren we 50 jaar getrouwd. We zijn God heel dankbaar voor
wat hij aan ons gegeven heef en geeft. Daarom willen we Hem onze dank
toezingen, samen met onze kinderen, kleinkinderen, verdere familie, vrienden en
uiteraard JULLIE. We willen dat doen op zaterdag, 9 januari a.s.m. om 19.00 uur,
in De Zuiderpoort. Na afloop een kopje koffie met…
Karin en Frank van Buren

4M Event 'Wacht niet langer'
Het 4M Event (voor mannen en jongens) is dé manier om het nieuwe jaar goed
te beginnen, samen met je vrienden. De dag staat bol van de inspiratie, muziek,
ontmoeting en beleving en is exclusief bedoeld voor de mannen van Nederland.
Event is groots en dichtbij tegelijk. In de nieuwe, persoonlijke opzet is er alle
ruimte voor het verhaal van jou en je vrienden. Meld je daarom snel aan, want de
ruimte is deze keer bewust beperkt… Het thema van het 4M Event 2016 is
'Wacht niet langer'. Toegang is gratis. Er is de hele dag koffie en koek en 's
avonds een 4Meal dat je niet snel meer vergeet! Er wordt een collecte voor de
onkosten gehouden en aanmelden is noodzakelijk: ga naar
www.4emusketier.nl/event
Het 4M Event 2016 wordt gehouden in de IJsselhallen in Zwolle op 16 januari
2016 van 13.00-20.00u.
Groet en zegen, Harry van Noord

Samenkomst “De open poort” vrijdag 15 januari
Beste mensen,
Allereerst voor 2016 goede dagen onder Gods zegen gewenst!
Vandaag mogen we onze eerste zondag van het nieuwe jaar vieren.
Hierbij een berichtje over onze samenkomst van januari.
De meeste keren komen we bij elkaar op de 2e vrijdag van de maand, maar dat
zou a.s. vrijdag 8 januari al zijn!
Omdat we 18 december onze kerstviering hadden en nu net de Kerstdagen en
de jaarwisseling voorbij zijn, lijkt het me goed om onze ochtend op vrijdag 15
januari houden.
Nadere gegevens over de invulling van deze ochtend volgen nog, maar zet deze
datum alvast in de agenda!
Natuurlijk zijn alle 55+ers welkom! (jongeren trouwens ook)
Hartelijke groet, Coby Bouterse

