Bruggenbouwers
OPBOUWEND NIEUWS | DE BRUG NUNSPEET

Psalm 127:1

NUMMER 1 | JUNI 2020

Geliefde broers en zussen,

Ons geduld is lang op de proef gesteld, maar eindelijk hebben we groen
licht gekregen om te starten met de verbouwing! De huidige kerkzaal zal
plaatsmaken voor een prachtig nieuw onderkomen. Achter de schermen
is en wordt hard gewerkt om alles in goede banen te leiden, en we zijn erg
nieuwsgierig naar het eindresultaat!
Het is best lastig om ons enthousiasme als gemeente met elkaar te delen
in een tijd waarin we elkaar niet kunnen ontmoeten in onze zondagse
samenkomsten en andere activiteiten. Daarom heeft een klein team van
gemeenteleden de koppen bij elkaar gestoken om na te denken hoe we op
afstand toch enthousiast en betrokken kunnen raken bij het bouwproces.
Ons team heet De Bruggenbouwers en bestaat uit Barrie Modderman,
Dick van Hoek, Rosalie van Nijhuis, Eva Wolters en Rob Wolters.

Ideeën en acties
We vinden het een fantastische uitdaging om samen met de gemeente leuke en ludieke
acties te bedenken, die niet alleen onze betrokkenheid en ons enthousiasme vergroten,
maar die ook geld opbrengen waarmee we wat extra’s kunnen doen rond de verbouwing
van de kerkzaal. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van een aantal bankjes op het
kerkplein, mooie ledverlichting in de hal, wat extra fraaie groenvoorziening of misschien
een leuk item voor in het jeugdhonk.
We roepen alle gemeenteleden op om zelf met creatieve ideeën
te komen, maar ons team zal ook gemeenteleden, wijkkringen,
bijbelstudieclubs, jeugdclubs en andere groepen binnen de kerk
benaderen voor het bedenken en uitvoeren van leuke acties.
Heb jij bijvoorbeeld samen met anderen zin in het opzetten van
een heerlijke taartenactie, het organiseren van een frisse wandelfiets of motortocht, een digitale boekenmarkt, een unieke veiling
voor gaven of praktische activiteiten, of een marktplaats op onze
facebook pagina, meld je dan aan bij De Bruggenbouwers! Voor
alle ideeën en acties geldt natuurlijk wel dat deze corona-proof
moeten zijn.
We zijn bereikbaar op een speciaal emailadres:

bruggenbouwers@debrug.nl

Maar natuurlijk staan al onze persoonlijke contactgegevens ook in het gezichtenboek van
de kerk. Wij hebben er héél veel zin in. > Doen jullie mee? We rekenen op jullie!

Hou onze nieuwsbrieven en de facebookpagina van de Brug goed in de gaten. Hier volgt
meer informatie én jullie ontvangen binnenkort een uitnodiging om een heerlijk ijsje te
komen eten bij de kerk!
Tenslotte graag nog even jullie aandacht voor het
bovenstaande prachtige logo.
Hierin staat subtiel Psalm 127: 1 vermeld:
Als de Heer het huis niet bouwt, heeft het geen zin dat
de bouwers hard zwoegen. Als de Heer de stad niet
beschermt, heeft het geen zin dat de wachtposten de
stad bewaken.
Wij sluiten ons graag aan bij de psalmist!
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