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Alle leden van de Brugkerk

Veenendaal, 2 december ’21

Geachte gemeenteleden,

Het is met een zekere schroom dat we opnieuw moeten communiceren over een wijziging in het uitnodigingsbeleid van
de gemeente. We ervaren met elkaar de pijn dat we al ruim 1,5 jaar niet als hele gemeente samen kunnen komen tijdens
de erediensten. Iedereen beleeft dat op zijn of haar eigen manier. Bovenal belijden we dat ons samenkomen in gebrek
is, met het oog op de genadige opdracht van Godswege om de onderlinge samenkomsten niet na te laten. We zijn
dankbaar dat er in de afgelopen maanden meer gelegenheid was om fysiek de diensten bij te wonen, en het is onze hoop
en ons gebed dat daar ook geen (teleurstellende) verandering in zal komen.

Gisterenavond heeft de corona-werkgroep zich gebogen over de vraag hoe we ons als gemeente hebben te verhouden
tot de aangepaste corona-maatregelen en wat dat concreet betekent voor de komende zondagen. De uitkomst hiervan
is dat er vanaf komende zondag om 9.00, 11.30 en 15.00 uur dienst zal zijn in de Brugkerk. We vragen u om regelmatig
de website te bezoeken om op de hoogte te blijven van mogelijke ontwikkelingen. In de komende kerkbode zal de
corona-werkgroep een nadere toelichting geven.

@ alle jongeren: jullie zijn in alle diensten welkom. Jullie weten tegelijk dat de pandemie nu vooral op de scholen heerst.
Op zondag vermengen jullie je onderling in weer een andere groep dan je schoolgroep. Dat is op zich geen goed idee.
Maar de catechisaties moeten ook al anders nu de avond niet gebruikt kan worden. En bovendien vinden we het
ontzettend belangrijk dat er voor jullie een plaats in de kerk is en zijn we voortdurend blij met jullie komst. Daarom willen
we jullie verzoeken om die zelftests, die jullie toch al moeten doen voor school, ook op zondagochtend te doen. We
vertrouwen op jullie verantwoordelijkheidsgevoel!

Komende zondag 5 december zal om 11.30 uur de doopdienst zijn. Dan zijn de doopouders met hun gezinnen en gasten
uitgenodigd en alle jongeren zijn ook dan van harte welkom. Voor de dienst van 9.00 uur worden de gemeenteleden die
vallen  in  de  lettergroep  Klinken  t/m  Zouwen  uitgenodigd.  Om  15.00  uur  worden  de  gemeenteleden  die  vallen  in  de
lettergroep Aalbers t/m Klijn uitgenodigd. Om 15.00 uur zal er voorbereiding zijn op het Heilig Avondmaal. LET OP: er is
alleen kinderoppas in Pro Rege als de helft van de gemeente wordt uitgenodigd. Het schema voor de komende tijd is onder
voorbehoud van zo de Heere het wil en wij leven en ook mogelijke wijzigingen die zich zomaar voor  kunnen doen.

Op zondag 5 december:
9.00 uur: ds. H. van der Ziel  groep Klinken t/m Zouwen
11.30 uur: ds. H. van der Ziel, dopen  doopouders, genodigden en alle jongeren
15.00 uur ds. H. van der Ziel  Aalbers t/m Klijn

Op zondag 12 december:
9.00 uur: ds. H. van der Ziel, bed. Heilig Avondmaal groep A t/m D
11.30 uur: ds. H. van der Ziel, bed. Heilig Avondmaal groep E t/m P
15.00 uur: ds. H. van der Ziel, bed. en nabetr. Avondmaal  groep R t/m Z

Op zondag 19 december (onder voorbehoud van wijzigingen in maatregelen/beleid)
9.00 uur: ds. A.A.F. van de Weg  groep Klinken t/m Zouwen
11.30 uur: ds. A.A.F. van de Weg  groep Aalbers t/m Klijn
15.00 uur ds. J.A. Kloosterman  hele gemeente

Op zaterdag 25 december, 1e kerstdag: (onder voorbehoud van wijzigingen in maatregelen/beleid)
9.00 uur: ds. H. van der Ziel  groep Aalbers t/m Klijn
11.30 uur: ds. P.C. Hoek  groep Klinken t/m Zouwen
15.00 uur kinderkerstfeest  zie kerkbode van 12 december
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Op zondag 26 december: (onder voorbehoud van wijzigingen in maatregelen/beleid)
9.00 uur: ds. H. van der Ziel  groep Klinken t/m Zouwen
11.30 uur: ds. R. van de Kamp  groep Aalbers t/m Klijn
15.00 uur ds. R. van de Kamp  hele gemeente

Als de situatie nog niet gewijzigd is zal op oudejaarsdag de dienst worden gehouden om 15.00 uur. We beseffen dat dit
geen ideale tijd is voor een oudejaarsdienst; zoals voor alles geldt: dit kan dus nog wijzigen.

Vrijdag 31 december oudejaarsdienst:
15.00 uur: ds. H. van der Ziel  groep Klinken t/m Zouwen

Zaterdag 1 januari nieuwjaarsdienst:
10.00 uur: ds. H. van der Ziel  groep Aalbers t/m Klijn

Zondag 2 januari: (onder voorbehoud van wijzigingen in maatregelen/beleid)
9.00 uur: ds. M. van Sligtenhorst  groep Klinken t/m Zouwen
11.30 uur: ds. M. van Sligtenhorst  groep Aalbers t/m Klijn
15.00 uur ds. W. Pieters  hele gemeente

We schrijven dit alles met de belijdenis dat de mens wikt, maar de Heere God beschikt. In alles wat er gebeurt toont de
Almachtige God steeds opnieuw dat Hij regeert en bestuurt, en niet de mens met al zijn plannen en strategieën. Onze
hulp  en  onze  enige  verwachting  is  van  de  Heere  alleen.  Hoe  we  deze  tijd  ook  willen  duiden,  de  oproep  tot
verootmoediging  en  bekering  komt  indringend tot  ons.  De  woorden uit  Joël  2  wijzen  ook  nu  de  weg: … Nu dan ook,
spreekt de HEERE, bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween, en met rouwklage. En scheurt
uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en
groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade. Wie weet, Hij mocht Zich wenden en berouw hebben;
en Hij mocht een zegen achter Zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor den HEERE, uw God. Blaast de bazuin te
Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit. Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten,
verzamelt de kinderkens, en die de borsten zuigen; de bruidegom ga uit zijn binnenkamer, en de bruid uit haar
slaapkamer. Laat de priesters, des HEEREN dienaars, wenen tussen het voorhuis en het altaar, en laat hen zeggen: Spaar
Uw volk, o HEERE! en geef Uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen; waarom
zouden zij onder de volken zeggen: Waar is hunlieder God? (…) En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal
aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd
heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

Maar ook: onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus;
Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u. Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere
is nabij. Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend
worden bij God; En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.

Namens de kerkenraad en kerkvoogdij wensen we u in alle omstandigheden van harte de zegen van de Heere toe.

Met een hartelijke groet,

Ouderl. T. van den Brink,
Scriba HHG Veenendaal


