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maandBRIEF 
Heilige Geest van God, vul opnieuw ons hart. 

03/06 Ontmoetingsdienst | Thema: 
n.n.b. | evangelist Teus Donk uit 
Papendrecht | 1030 De Brug 

Collecte: Kerk in Actie 
 

10/06 Ontmoetingsdienst | Thema: 
Laatsten worden als eersten…

| Nieuwe Testament, Matteüs 20:1-16 | evan-
gelist Jan Verkerk | 1030 De Brug 

Het voelt niet goed… Jezus vertelt een 
gelijkenis waarin een werkgever op één dag op 
vijf verschillende tijden naar soort een uitzend-
bureau gaat. Met de eerste groep werkers 
spreekt hij af dat ze aan het einde van het werk 
het loon van een dag zullen ontvangen. Met de 
overige 4 groepen spreekt de werkgeven af dat 
hij ze aan het einde van de dag rechtvaardig zal 

belonen. Maar bij de uitbetaling komt de aap uit 
de mouw. Welke boodschap wil Jezus doorge-
ven? Hoe zou ik reageren? 
Collecte: Kerk in Actie 

Na de dienst is er een halfuur Na-Praten (zie 
voor toelichting blz. 3) 

 

17/06 Ontmoetingsdienst | Thema: 
n.n.b. | René Strengholt uit 
Delft | 1030 De Brug 

Collecte: Kerk in Actie 
 

24/06 Ontmoetingsdienst | Thema: 
n.n.b. | dominee Gerben Roest 
uit Huizen | 1030 De Brug 

Collecte: De Brug 

Ontmoetingsdiensten in juni 2018 
Vanaf 10 uur ben je hartelijk welkom! 

De koffie-thee staat op je te wachten. Ook na de dienst is Silo nog geruime tijd open voor ontmoeting, koffie/
thee/fris. Meer gedetailleerde info over de thema´s op: www.debrughuizen.nl 

01/07 Themadienst | Thema: Ver-
volgde christenen | Oude Tes-
tament, Psalm 56 | Martijn 

Molenaar, Jolien Biesbroek en Esther Molenaar 
| 1030 De Brug 

In God geloven kan je het leven kosten of 
je in de gevangenis doen belanden of achterge-
steld worden in de samenleving of… Over de 
hele wereld worden christenen vervolgd omdat 
ze Jezus belijden als hun Heer. Er is zelfs een 
ranglijst van landen die christenen vervolgen. 
Waarom worden christenen vervolgd en wat 
kan ik daar aan doen? 
Collecte: Levensmiddel voor Voesdelbank 
 

08/07 Ontmoetingsdienst | Thema: 
n.n.b. | René Strengholt uit 
Delft | 1030 De Brug 

Collecte: Open Doors  
 

15/07 Ontmoetingsdienst | Thema: 
Open je ogen | Nieuwe Testa-

ment, Johannes 9:1-23 | evangelist Jan Ver-
kerk | 1030 De Brug 

In het verhaal dat we vandaag lezen, ont-
moeten we een jongeman die  al bij zijn ge-
boorte blind is. De vraag wordt aan Jezus ge-
steld: hoe kan dat, wie is hier schuldig aan? Hij-
zelf (karma), zijn ouders…, God? Zo makkelijk 
blijkt het niet te zijn. 
Collecte: Open Doors  
 

22/07 Ontmoetingsdienst | Thema: 
Komt Jezus van God? | Nieuwe 
Testament, Johannes 9:1-34 | 

evangelist Jan Verkerk | 1030 De Brug 
In het verhaal dat we vandaag lezen, heeft 

Jezus een man die vanaf zijn geboorte blind was, 
genezen. De geestelijkheid snapt er niks van: 
‘Wie heeft jou genezen?’ Het was een man was 
die Jezus heet. Wanneer de gemoederen steeds 
meer verhit raken, komt de vraag: ‘Waar is God, 
aan wiens kant staat Hij?’ Als Jezus mensen van 
>>> Vervolg zie volg bladzijde 

Ontmoetingsdiensten in juli 2018 

http://www.debrughuizen.nl


Ná-Praten…, wat is dat? 

Om de 2 maanden is er na de Ontmoetingsdienst 
voor iedereen een moment om na te praten over de 
preek, de liederen, God en geloven. Het is een ver-
diepingsmoment waarin we samen nadenken over 
jouw vragen, een aantal vragen n.a.v. het thema en 
samen bidden. Natuurlijk kan je ook gewoon luis-
teren. Je bent van harte welkom gelijk na het kof-

fiedrinken van 
11.45 tot 12.45 uur. 
De eerstvolgende 
keer is zondag 10 
juni. 

Overleden Op 

de Ontmoetingskring 
David zat Pierre Hen-
drix (59). Pierre heeft 
in het najaar van 2004 
de Oriëntatiecursus 
Christelijk geloof ge-
volgd en is toen door-
gegaan op een Ont-
moetingskring waar hij 
altijd op gebleven is. We wensen de 
kringleden, met Eef die de kring leidt, 
de troost en nabijheid van de Here God 
toe. Pierre deed op 9 april 2006 belijde-
nis van zijn geloof en werd hij gedoopt. 

Meeleven Op 16 mei overleed 

Willem Schipper op 72-jarige leeftijd. 
Willem is de man van Ina Schipper-
Bunschoten. Ina zit op de Ontmoetings-
kring van De Brug in de groep waar 
Marja en Sanne leiding aan geven. We 
wensen Ina en haar familieleden de 
troost en kracht van God toe. 

AGENDA juni en juli 2018 
 
 

Donderdag 31 mei  

Samen de bijbel 
ontdekken -Handelingen 
Deur open om 19.30; start om 
19.45 uur in De Brug 

 
Woensdag 13 en 27 juni 
Woensdag 11 en 15 juli 

KoffieCreatief 
Van 10.00 tot 12.00 uur on-
der leiding van Monique cre-
atief bezig zijn. Neem vrien-
den, vriendinnen, buren mee. 
Welkom! Natuurlijk is er ook 
koffie/thee. 

 
Woensdag 13 en 27 juni 
Woensdag 11 en 15 juli 

Eten bij De Brug 
Ontvangst vanaf 17:30 uur, 
maaltijd van 18:00-19.30 uur. 
Aanmelden via 
eten@debrughuizen.nl 

Kosten op vrijwillige basis € 3,50. 
 

Woensdag 30 mei, 27 juni en 25 juli 

Samen bidden 
Iedereen is welkom om 
mee te bidden (en ook: 
voor zich te láten bid-
den) bij Loek en Nel Al-
ta, Ceintuurbaan 12a, 
20:00 uur tot 20:45 uur. 

blindheid geneest, is er maar één con-
clusie mogelijk op de vraag van het the-
ma. 
Collecte: Open Doors  
 

29/07 Ontmoetingsdienst | 
Thema: Zien en niet 
zien | Nieuwe Testa-

ment, Johannes 9:1-41 | evangelist Jan 
Verkerk | 1030 De Brug 

In het verhaal dat we vandaag 
lezen, heeft Jezus een man die vanaf 
zijn geboorte blind was, genezen. Jezus 
maakt duidelijk waarom hij in de we-
reld, naar ons, gekomen is. Hij opent de 
ogen van de blinden en sluit de ogen 
van hen die zichzelf uitsluiten door hun 
eigen gesloten systemen waarin wat 
kwaad is, goed genoemd wordt en goed, 
kwaad genoemd. 
Collecte: De Brug  

Als je de maandbrief in je mailbox 
ontvangt, scheelt dat papier en inkt. 
Doe je mee? Stuur een mail naar: 

maandbrief@debrughuizen.nl 

mailto:eten@debrughuizen.nl
mailto:maandbrief@debrughuizen.nl


OMZIEN NAAR ELKAAR IN JUNI EN JULI 2018 
WE ZIEN ELKAAR: 
Vraag eens aan iemand wat je voor hem of haar kunt doen. Vertel ook eens 
aan een ander waar je mee geholpen kunt zijn. Een eenmalig kleine klusje of 
zo maar een bakkie koffie… Stel de vraag aan elkaar of maak het kenbaar 
het pastorale team dan proberen wij de koppeling tot stand te brengen. 
brengen. 
 

WE BEMOEDIGEN ELKAAR: 
Waar breng jij de bloemen? Ook de komende maand staat er elke zondag 
een mooi boeketje klaar om, door jou, te worden gegeven aan een organisa-
tie of persoon die jij wilt bemoedigen. Een bloemetje namens ons allen, be-
trokken op de Huizer samenleving en personen in onze omgeving. 
 
 

WE DELEN MET ELKAAR: 
Zondag 3, 10 en 17 juni collecteren we voor 
Kerk in Actie. Vakantie gaan is voor de meeste 
mensen in Nederland heel gewoon. Voor vluchte-

lingen, asielzoekers en hun kinderen is het juist iets bijzonders. 
Normale vakanties zijn voor hen te duur. Terwijl het – zeker voor kinderen – erg fijn is 
om te kunnen spelen en ontspannen en even weg te zijn van alle onzekerheid en de vaak 
stressvolle woonsituatie. Kerk in Actie geeft financiële steun aan VluchtelingenWerk Ne-
derland die deze vakantieweken organiseert. 
Zondag 24 juni collecteren we voor De Brug.  
Zondag 1 juli collecteren we levensmiddelen voor De Voedselbank 
Zondag 8, 15 en 22 juli collecteren we voor Open Doors 
Open Doors staat op de bres voor vervolgde christe-
nen: dat is wat Open Doors doet. Open Doors is een 
interkerkelijke stichting en steunt vervolgde christe-
nen ongeacht hun kerkelijke gezindte. 
Zondag 29 juli collecteren we voor De Brug.  
De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor ieder 
mens die op zoek is naar God ongeacht zijn afkomst. Mensen ontmoeten elkaar tijdens 
ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activiteiten op doordeweekse dagen. 
 
Alle collecten zijn vrijwillig… Laat je leiden door je hart! 
 

WE BIDDEN MET ELKAAR: 
Bij de ingang ligt het gebedsschrift waarin je kunt schrijven voor wie en wat je wilt dat we 

tijdens de dienst met elkaar bidden. Ook tijdens de dienst kun je nog een ge-
bedspunt opgeven. 
Samen, met en voor elkaar, bidden is een wezen-
lijk onderdeel van ons wekelijks samenzijn. 
 
Op woensdag 27 juni en 25 juli bidden we met 
elkaar, voor elkaar en voor anderen. Van 20.00 

tot 20.45 uur bij Nel Alta, Ceintuurbaan 12a. 

De volgende maandbrief (juni) verschijnt op zondag 29 juli. 
Leuk als je meeschrijft! 

Tekst hiervoor graag maandag 23 juli aanleveren. 
maandbrief@debrughuizen.nl 

mailto:maandbrief@debrughuizen.nl


We zoeken foto’s van 
activiteiten/diensten om 
te publiceren via Insta-
gram en Facebook. Mail/
Whapp naar: eli-
ne.hogenbirk@ 
hotmail.com 

We zoeken nog enkele personen 

Connectgroep ' Voor Elkaar' 
heeft op vrijdag 19 mei genoten 
van een heerlijk buffet, door ie-

dereen samen gesteld, en vooral van de gezel-
ligheid met elkaar. 
De volgende afspraak is op vrijdag 20 juli. We 
gaan dan fietsen of wandelen. Nadere infor-
matie volgt tegen die tijd. 
Heb je zin om mee te gaan? Van harte wel-
kom! 

Wij zijn op zoek naar een paar mensen die 
het leuk vinden om de pipowagen van een 
mooi verfje te voorzien. Beter weer, bete-

kent frisse look voor de buitenkant! We prikken gezamenlijk een datum. 
We zijn al geholpen met een paar uur 'kwasthulp'. 
Aanmelden kan bij Mirjam. 

Handje helpen? 

Als je even wil praten... 
Rondom de diensten in de Brug is een pastoraal team van men-
sen die een luisterend oor voor je hebben, die met je willen pra-
ten of bidden. Daarvoor mag je ons aanspreken op zondag in de 
dienst, maar ook op andere dagen in de week. Neem gerust con-
tact met ons op; bel of mail naar: 
  Nel Alta - 035 5258650 nalta@solcon.nl 
  Bram de Jong - 035 5269003 b.eng.dejong@filternet.nl 
  Aart Schaap - 035 5261668 aart.schaap@ziggo.nl 
  Jan Verkerk - 06 57992829 evangelist@debrughuizen.nl 

Psalm 19 in eigen woorden 
God, wat bijzonder dat U zo overtuigend 
spreekt, zonder iets te zeggen. Het is overwel-
digend!  
Als het hier donker wordt, schijnt de zon el-
ders; uw licht gaat nooit onder. 
Maar hoe kunnen we zonder woorden uw lief-
de begrijpen…., zelfs mét woorden is het niet 
te doen! 
Dank dat U richtlijnen geeft in de Bijbel. Leer 
ons daarnaar te leven.  
Ik hoop dat U blij met me bent, ook als het allemaal niet lukt. 
Dank dat we bij U kunnen en mogen schuilen. 

Be Connected..!! 

Het lijkt zo gewoon… iedere zon-
dag staan de stoelen klaar, de bea-
mer, het geluid, het scherm, de ta-
fels, de kaarsen en noem maar op. 
Iedere zondag zijn daar 3 mensen 
voor verantwoordelijk. We gaan wat 

meer rouleren en hebben personen 
nodig die 1x in de 6 weken mee wil-
len helpen de zaal klaar te zetten! 
We reken op jouw hulp en opgave. 
Samen maken we de Ontmoetings-
dienst. 
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