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Nieuwe acties van harte welkom!
We zijn als Bruggenbouwers super blij en
dankbaar voor alle acties
die zijn georganiseerd, initiatieven die zijn
genomen en bijdragen
die zijn geleverd! Meer initiatieven zijn natuurlijk
van harte
welkom. Meld je nu aan bij één van de Bruggenbouwers
of via bruggenbouwers@debrugnunspeet.nl
Natuurlijk hopen we ook op aanmeldingen van
jongeren uit de gemeente. Zelfs in deze coronatijd
zijn meer acties mogelijk dan je zou denken! En de
Bruggenbouwers zijn er voor om jullie daarbij te helpen!

Geweldige opbrengsten tot nu toe!
Er zijn al diverse acties afgerond en die hebben prachtige bedragen opgeleverd!
Onderstaand een overzichtje:
IJsactie € 1.000,00 | Broodjes pulled pork € 322,00 | Bloemenactie € 500,00
De Burl Borrelavond € 418,00 | Kaarten van Gerri Raap € 125,00 | Kerststollen: € 92,50
Oliebollenactie € 453,00 | Vers maaltijden € 1.300,00 (tussenstand tot nu toe)

Bloemenactie

tweede
In de maand maart horen jullie meer over een
dichterbij en
bloemenactie. Het voorjaar kruipt langzaam
te verrassen
wat is er mooier dan in deze lastige tijd iemand
in je eigen vaas
met een bemoedigend bloemetje? Maar ook
d in de gaten!
bloeien ze prachtig! Hou het mededelingenbla

Vers-pakketten gaan dóór!
Goed nieuws! De actie vers-pakketten gaat de komende maanden
nog door! Veel gemeenteleden hebben al mogen proeven van de
heerlijke gerechten die elke maand door de ‘vers-zusters’ worden
bedacht. Binnenkort zullen de smakelijke gerechten voor de maand
februari verschijnen. Hou het mededelingenblad in de gaten en
bestel tijdig! Ook leuk: geef een vers-pakket cadeau aan iemand
binnen of buiten onze gemeente.

Rondleiding nieuwe kerkzaal
Een fysieke rondleiding in de nieuwe kerkzaal? Of wordt het een virtuele
tour door de nieuwe kerkzaal. Veel hangt af van de coronamaatregelen.
Hou het mededelingenblad en de facebookpagina van De Brug in de gaten!

Wat gaan we eigenlijk doen met
de opbrengsten van alle acties?
In goed overleg met de Bouwcommissie zal worden
besloten hoe we de opbrengst van de acties gaan besteden. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan bankjes
op het kerkplein of energiezuinige led-verlichting in
de hal. Ook een leuk item voor het jeugdhonk behoort
misschien tot de mogelijkheden!

Tweede smakelijke actie van UNIEK
Die lekkere kerststol smaakte naar meer! Er wordt achter de schermen door de
Bruggenbouwers en UNIEK hard gewerkt aan een tweede ‘lekkere’ actie. Trakteer
een ander of jezelf... Meer informatie volgt binnenkort in het mededelingenblad!

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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Jullie Bruggenbouwers: Barrie Dick Rosalie Eva Rob
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