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We zijn weer gestart!
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we als Bruggenbouwers
na een lang zomerreces weer zijn gestart.

De R is in de maand en dat betekent weer nieuwe acties ten behoeve van de kerkbouw!
Zoals op de foto’s te zien vordert de bouw van de nieuwe kerkzaal gestaag. Het fundament
heeft in de zomermaanden goed kunnen uitharden en dat is, net als voor ons geloofsfundament, van groot belang. We liggen op schema en dat is natuurlijk erg mooi. Prachtig om
te zien dat we nu in de opbouwende fase zitten. Blijf bidden voor een goed vervolg en volg
de informatie van de bouwcommissie…

Burl-borrel 7 en 8 oktober 2020
Jullie hebben de uitnodiging voor de burl-borrel
ongetwijfeld voorbij zien komen, tijdens de dienst,
op Facebook en via het mededelingenblad. De reacties
waren overweldigend. Beide avonden waren snel vol
geboekt en hebben inmiddels plaatsgevonden.
Vanwege het grote enthousiasme wordt overwogen
om een derde avond te organiseren. Hou de informatie
in de gaten en meld je snel aan!

Opbrengst eerste acties boven verwachting

We hebben voor de zomer diverse acties gehad, zoals de ijsactie en de broodjes
pulled pork-actie. De ijsactie heeft het fantastische bedrag van ruim e 1.000 opgebracht en de broodjes pulled pork brachten een prachtig bedrag van e 322 op.

Nieuwe acties meer dan welkom!

Heb jij of hebben jullie al een leuke actie bedacht? Het hoeft
echt niet groots te zijn. Bedenk een leuke actie en meld je
aan bij de Bruggenbouwers. Heb je hulp nodig? Wij denken
en helpen graag mee! Ook de kids en tieners roepen we op
om leuke acties te bedenken. Hierbij een oproep aan alle
ouders om hun kinderen te stimuleren!

Initiatieven dit najaar

Gelukkig staan er al weer tal van acties op stapel voor de komende maanden.
Zo krijgen we binnenkort een hele b(l)oeiende bloemenactie, gaan jullie meer
horen over food boxen, gaan we met Uniek iets lekkers bakken en bakt
Lubbert Franken in december jullie oliebollen bruin…

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!

Bruggenbouwers

Jullie Bruggenbouwers: Barrie Dick Rosalie Eva Rob
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