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Sloop kerkzaal gaat starten!
Op 3 juli wordt de huidige kerkzaal leeg opgeleverd en op 8 juli
zal deze geheel zijn verdwenen… We kijken dankbaar terug op de
vele jaren waarin we gebruik mochten maken van deze voormalige
brandweerkazerne. We hebben daar in veel opzichten groei en bloei
mogen beleven! Na de sloop gaan we weer opbouwen en verschijnen
straks de eerste contouren van ons nieuwe onderkomen. We dragen
de verbouwing op aan onze Hemelse Vader en bidden om een voorspoedig bouwproces.

Eerste aanmeldingen van acties!

Twee weken geleden mochten we ons als Bruggenbouwers aan jullie voorstellen en riepen we jullie op met creatieve ideeën te komen
voor leuke en ludieke acties, om wat geld bij elkaar te sparen voor wat
extraatjes rond de verbouwing. We zijn enorm bij dat we de eerste
aanmeldingen van acties inmiddels hebben ontvangen. We mogen
nog niet alles verklappen, maar één actie willen we jullie zeker niet
onthouden. In het winterse december van 2020 hoeven jullie geen oliebollen te bakken, want dat gaat Lubbert Franken voor ons doen! Tegen die tijd komen we
uiteraard met meer informatie, maar haal de poedersuiker maar vast in huis….

ICE EVENT

Zaterdag 20 juni genoten de kids tot 12 jaar van een lekker ijsje, mogelijk gemaakt door
het jeugdwerk van onze kerk. Als Bruggenbouwers gaan we dit herhalen, maar dan voor
de gehele gemeente. Reserveer ZATERDAGMIDDAG 11 JULI vast in jullie agenda! Nadere
informatie volgt nog. We rekenen hier geen kosten voor, maar een vrijwillige bijdrage is
meer dan welkom! Uiteraard stellen we alles in het werk om deze actie binnen de corona-regels te organiseren.

Aanmelding nieuwe acties
We roepen iedereen nogmaals op om leuke en ludieke acties te bedenken. Het hoeft echt
niet ‘groots’ te zijn: spaar je lege flessen op, bedenk een leuke taartenactie, knip de
heg bij je schoonmoeder, organiseer ‘autowasstraat De Brug’, verloot een gratis APK
of organiseer een fleurige workshop voor échte mannen in een bekend tuincentrum te
Nunspeet. Ook de kids worden opgeroepen om mee te doen! > Aanmelden van acties kan
rechtstreeks bij één van de bruggenbouwers of op ons speciale emailadres
bruggenbouwers@debrugnunspeet.nl Laat van je horen!

>

Giften

Maak je liever rechtstreeks een financiële bijdrage over?
Dat mag natuurlijk ook! Het rekeningnummer is
NL 08 ABNA 0477 6253 12 ten name van ‘Samenwerkingsgemeente de Brug’, onder vermelding van ‘Bruggenbouwers’.

We gaan jullie zien en spreken!
Hou de facebookpagina van De Brug goed in de gaten.
Lees meer op de website van onze kerk en volg ons via onze
nieuwsbrieven!
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