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Ontmoetingsdiensten in september 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

02/09

Ontmoetingsdienst | Thema:
Zoek het uit | Matteüs 16:1317 + Markus 8:27-30 | evangelist Jan Verkerk | 1030 De Brug
In de Ontmoetingsdienst zoeken we uit
wie Jezus is. Zo’n vreemde vraag is dat niet,
want Jezus stelt hem zelf ook aan zijn leerlingen. Allereerst wil Hij weten wat de mensen
in het land over Hem zeggen en dan komt ook
de vraag dichtbij. ‘En wie ben Ik volgens jullie?’ We gaan creatief aan de slag in drie werkvormen.
Collecte: Voedselbank

vrouw, -man, collega, kind, studiegenoot ook
eens zou moeten proeven hoe de kerk in De
Brug smaakt dan rekenen we deze zondag in
het bijzonder op haar/hem. Het is kerkproeverij,
een extra kans om iemand mee te nemen naar
de kerk en te laten proeven wat jij daar vindt.
Collecte: Kids Kledingbank

09/09

Ontmoetingsdienst | Thema:
Geloven en dopen | Nieuwe
Testament, Handelingen 8:26-39 | evangelist
Jan Verkerk | 1030 De Brug
Wie tot geloof komt in Jezus Christus,
mag zijn geloof belijden en zich laten dopen.
Dopen betekent letterlijk ‘onderdompelen’. De
doop is niet bedacht door mensen of door de
kerk, maar ingesteld door Jezus Christus.
Als je gedoopt wordt, word je in de naam van
de Vader, Zoon en heilige Geest gedoopt. Door
de doop word je deel van het lichaam van
Christus, het gezin van God.
Dinsdag 2 oktober is er ook een gespreksavond
in De Brug over geloven en dopen. Tijdens deze
avond gaan we dieper in op wat het betekent
om te geloven met of zonder gedoopt te zijn. Iedereen is welkom!
Collecte: De Brug

Ontmoetingsdienst | Thema:
Met hart en ziel | Oude Testament, Deuteronomium 6:1-9 | evangelist Jan
Verkerk | 1030 De Brug
De kerk (De Brug) is een oefenplaats,
een leerschool voor een leven met Jezus. Dat
raakt alle aspecten van het mens-zijn. Leven
met God heeft te maken met ‘Aanbidding,
deugden en rituelen’. Rituelen spelen ook in de
kerk een belangrijke rol. Welke rituelen zijn er
in de Ontmoetingsdienst?
Collecte: Kids Kledingbank

16/09

Ontmoetingsdienst | Thema:
Ik zie jou - Kerkproeverij |
Nieuwe Testament, Lucas 19:1-10 | evangelist
Jan Verkerk | 1030 De Brug
Iedere zondag is het wel een beetje kerkproeverij, maar komende zondag besteden we
er extra aandacht aan. Als je vindt dat je buur-

Avond over
Geloven & Dopen
Het zou kunnen zijn dat je gelooft in Jezus
Christus en er nog niet toe gekomen bent om je
te laten dopen en je zo in te voegen in het >>>

23/09

Ontmoetingsdienst | Thema:
N.n.b. | evangelist Henk Boerman, Capelle aan den IJssel |

1030 De Brug
Collecte: Kids Kledingbank

30/09

Kerkproeverij
Dit is een beetje een uitdaging… Op zondag 16
september houden we een kerkproeverij.
Iedere zondag is het wel een beetje kerkproeverij, maar zondag 16 september besteden we
er extra aandacht aan. Als je vindt dat je >>>

Vervolg van avond over
Geloven & Dopen

Vervolg van avond over
Kerkproeverij

(vervolg) Lichaam van Christus, het gezin van
God. In de bijbel kan je lezen dat als mensen
tot geloof in Jezus komen zij zich laten dopen.
Je kan daarom zeggen dat geloven en dopen bij
elkaar horen.
Misschien zeg je
(nog) niet uit volle overtuiging dat
je volgeling van
Jezus bent, omdat
er nog allerlei
vragen zijn of obstakels. Je bent
niet de enige,
daar lopen en liepen meer mensen mee.
Het kan ook zijn dat het alweer jaren gelden is
dat je gedoopt werd en het je eigenlijk niet zoveel of niks (meer) zegt. Ook hierin ben je niet
de enige, daar lopen en liepen meer mensen
mee.

(vervolg) buurvrouw, -man, collega, kind, studiegenoot ook eens zou moeten proeven hoe de
kerk in De Brug smaakt dan rekenen we deze
zondag in het bijzonder op haar/hem. Het is
kerkproeverij waarin we wat we in de Ontmoetingsdienst doen ook kort toelichten. Deze
kerkproeverij is een mooie gelegenheid om iemand mee te nemen naar de kerk en te laten
proeven wat jij daar vindt.

Wat gaan we doen?
Op dinsdag 2 oktober is er een avond waarop
we samen nadenken over ‘Geloven & Dopen’.
Hierbij alvast een aantal vragen waar we mee
bezig gaan: Wat is dopen? Waarom dopen?
Waarom ben ik gedoopt? Hoe kan de doop
(weer) betekenis krijgen in mijn leven? Avondmaal en doop, welk verband is er? Wat heeft de
doop met het Lichaam van Christus te maken?
Wat is dat Lichaam?

Kaartje om uit te nodigen. Heb je er geen? Neem
hem mij als je in De Brug bent.

Op zondag 30 september wordt dit thema ook
behandeld in de Ontmoetingsdienst. Dat is een
opstapje naar 2 oktober. Iedereen is van harte
welkom!
Wil je vooraf vragen stellen waar je op de
avond graag meer over wil horen? Mail gerust
naar: evangelist@debrughuizen.nl

Tips voor het uitnodigen
• Gebruik het kaartje dat je hebt gekregen als
uitnodiging.
• Mensen uitnodigen met wie je weinig relatie
hebt, werkt meestal niet. Het gaat om buren,
kennissen of vrienden die niet (meer) naar de
kerk gaan en met wie je een relatie hebt, die
jou vertrouwen.
• Houd de uitnodiging luchtig, vrijblijvend:
“Zou het je wat lijken om een keer mee te
gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval
leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor
gasten.”
• Nodig mensen persoonlijk uit, niet via het
kaartje door de brievenbus.
• Vertel erbij dat er niets van hen verwacht
wordt, en dat ze kunnen gaan ‘zoals ze zijn’.
• ‘Succes’ is niet als mensen ‘ja’ zeggen. ‘Nee’
is ook een antwoord.

Even mijn hart luchten

Er zijn bij jou misschien ook wel van die momenten dat je denkt: ‘Hier zou ik eigenlijk weleens over willen praten’. Schroom niet, De Brug heeft een aantal personen die daarvoor beschikbaar zijn. Wees vrijmoedig en maak een afspraak met een van de volgende personen:
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

OMZIEN NAAR ELKAAR IN SEPTEMBER 2018
WE ZIEN ELKAAR
Je kunt om hulp verlegen zitten of gewoon iemand willen helpen. Dat kan…!!
Geef het door aan het pastorale team. Maar “omzien naar elkaar” is ook: ontmoeting. Bakkie koffie erbij. Zoek elkaar op…
WE BEMOEDIGEN ELKAAR
Waar breng jij de bloemen? Ook in augustus staat er elke zondag een mooi boeketje klaar om, door jou, te worden gegeven aan een organisatie of persoon die
jij wilt bemoedigen. Een bloemetje namens ons allen, betrokken op de Huizer samenleving en personen in onze omgeving.
WE DELEN MET ELKAAR
Zondag 2 september collecteren we levensmiddelen voor de Voedselbank.
Zondag 9,16 en 23 september collecteren we voor
de Kids Kleding Bank.
De Kids Kleding Bank wordt gehouden op zaterdag 3 november in de
Zenderkerk aan de Borneolaan / Gemeenlandslaan te Huizen en staat
in het teken van de aankomende winter. Kinderkleding (schoenen, ondergoed, broeken, truien, jassen etc.), schoon en in goede staat, wordt
verzameld en gratis gegeven aan gezinnen met weinig inkomen en opgroeiende kinderen. Wij kunnen financieel bijdragen en/of kleding deponeren in de “wasmand”.
Zondag 30 september 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 gebedspunt opgeven. Samen, met en voor elkaar, bidden is een wezenlijk
onderdeel van ons wekelijks samenzijn.
Op woensdag 26 september bidden we met elkaar, voor elkaar en voor
anderen. Van 20.00 tot 20.45 uur bij Nel Alta, Ceintuurbaan 12a.

25 jaar getrouwd

Jan en Monique Mauritz-Soeteman zijn zondag 2 september 25 jaar getrouwd. We feliciteren hen van harte hiermee en wensen hen
voor de
toekomst
Gods zegen en
liefdevolle nabijheid toe.

Geboren

Op 16 augustus werden Kevin en Manja van
HeusdenVlaanderen en
hun dochter
Nine verblijd
met de geboorte van een zoon
en broertje
Jace. We feliciteren het gezin
van harte met
dit geschenk
van God.

Alpha cursus
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe
je op Alpha! Stel al je vragen en praat met
andere deelnemers door over interessante
onderwerpen. Je bent niet de enige Alphadeelnemer; wereldwijd volgden ruim 24 miljoen mensen een Alpha.
VOOR WIE?
Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over
het leven of over het christelijk geloof? Dan
is Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte
om het gesprek aan te gaan en je vragen en
ideeën te delen.
WAAROM?
Op Alpha denk je samen na over inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Je ontdekt altijd iets
nieuws. Je ontmoet leuke, nieuwe mensen.
En het is helemaal gratis!
HOE WERKT HET?
Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd.
Hét moment om elkaar op een ontspannen
manier goed te leren kennen. Na de maaltijd
luister je naar een kort, inspirerend verhaal
over een van de onderwerpen. Daarna is er
alle ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine groepen.
Er zijn circa tien Alpha-bijeenkomsten en
een Alpha-weekend (zaterdag/zondag). Elke
bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. Op Alpha bespreek je onder meer de
volgende onderwerpen:

•
•
•
•
•

Is er meer?
Wie is Jezus?
Bidden: waarom en hoe?
De Bijbel lezen: waarom en hoe?
Hoe zit het met de kerk?

WELKOM!
Je bent van harte welkom op Alpha. Wil je
meedoen of gewoon een keertje vrijblijvend
kennismaken? Op dinsdag 25 september
2018 is de eerste avond. Locatie is de Zenderkerk (Borneolaan 30, Huizen).
Geef je op via:
debrughuizen.nl/alphacursus-huizen/
See you at Alpha! Voor meer informatie over
Alpha kun je terecht op
www.alpha-cursus.nl
Heb je een vraag over deze cursus, mail dan
naar alphacursushuizen@gmail.com

