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Voortgang bouw kerkzaal

Van verschillende kanten zien we met regelmaat foto’s en filmpjes voorbij komen van de
verbouwing. Mooi om te zien hoe de contouren van de ‘ingepakte’ kerkzaal steeds meer
zichtbaar worden. De bouw ligt nog op schema en als we een zachte winter krijgen dan zal
de ruwbouw eind maart 2021 zijn afgerond. Daarna zal de afwerking nog moeten plaatsvinden en zal de oplevering medio mei 2021 plaatsvinden. Laten we blijven bidden voor een
voorspoedig bouwproces.

Vers-pakketten-f es tiv al !
Wat een positieve reacties op de eerste ronde!
Eind november de tweede ronde van de verse maaltijden
(ontbijt-lunch-diner). Bestel ze tijdig en haal ze op in de kerk op
vrijdag 27 november aanstaande!

Kerststollen van ‘UNIEK’!
Bakkerij & Lunchroom UNIEK ondersteunt de
Bruggenbouwers met een smakelijke actie! Jullie
kunnen vanaf begin december via het mededelingenblad, de website of via Facebook een heerlijke
500 grams kerststol bestellen. Lekker……met zo’n
dikke laag roomboter! Ze zijn als vanouds van
hoge ambachtelijke kwaliteit en uiteraard rijkelijk
voorzien van spijs….heerlijk om te bestellen voor
jezelf of eentje extra om weg te geven! Hou de
informatiebronnen in de gaten en bestel tijdig!

Kerstkaarten Gerri Raap

> Op vrijdag 27 november aanstaande is Gerri aanwezig in de kerk met haar creatieve
kerstkaarten. Dus haal je daar je maaltijd op, koop dan gelijk je kerstkaarten, met 100%
opbrengst(!) voor de kerkbouw. Maar natuurlijk mag je de kerstkaarten (en andere kaarten
of sieraden) ook bij Gerri thuis kopen.

Opgelet! De oliebollen komen er aan…
Zet de datum van woensdag 30 december vast
in jullie agenda. Dat is de dag dat jullie de versgebakken oliebollen kunnen afhalen bij de familie
Franken, of, als afhalen niet lukt, kunnen laten
bezorgen. Hou het mededelingenblad en de
facebookpagina goed in de gaten. Er volgt tijdig
informatie over de bestelwijze van de oliebollen.

Bloemenactie
groot succes!

De bloemenactie bleek een groot succes!
Op veel adressen is een prachtig boeket
afgeleverd en werden mensen verrast toen
het boeket werd afgeleverd.

In januari 2021 zal een tweede bloemenactie plaatsvinden, dus dan kunnen jullie

opnieuw of voor het eerst broers, zussen of
mensen buiten de gemeente verrassen met
een mooi boeket!

Nieuwe initiatieven &
acties meer dan welkom!

Heb je een leuk idee en wil jij je ook inzetten voor de
verbouwing van de kerkzaal? Meld je dan aan bij één
van de Bruggenbouwers als je (alleen of samen) een
leuke actie hebt bedacht! Ook jongeren dagen we uit
om met leuke acties te komen! Want hoe vet zou het
zijn als we het nieuwe jeugdhonk straks lekker kunnen pimpen?? Een sponsorloop, een autowasdag of
een taartenactie? Het kan allemaal….

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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