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04/11 Ontmoetingsdienst | Thema: 

Ik ben die Ik ben - 5 jaar 
De Brug | Oude Testament, Exodus 3:1-7 + 

10-15 | evangelist Jan Verkerk | 1030 De Brug 
 Op zondag 3 november 2013 werd de al-
lereerste Ontmoetingsdienst gehouden. Vandaag 
bestaat De Brug 5 jaar en willen we vandaag 
vieren. 
Het thema van de eerste Ontmoetingsdienst in 
2013 was: ‘Ontmoeting’ met als concentratie-
punt de naam van God IK BEN. Het is de be-
trouwbare Naam van God die betrokken is op 
levens van mensen. We hebben de afgelopen 5 
jaar ervaren dat God betrokken was bij De Brug 
en bij hen die De Brug bezochten. God trok met 
ons hem en bleek betrouwbaar en dat geeft re-
den te geloven dat IK BEN ook verder zal gaan 
met ons. 
 We beginnen vóór deze dienst met een heer-
lijk, feestelijk en voor ons verzorgd ontbijt. 
Kom ook ontbijten. De deur van Silo gaat om 
8.50 uur open en we starten het ontbijt om 9.30 
uur. Om 9.30 zijn we klaar en is er tot 10.30 
(start van de Ontmoetingsdienst) gelegenheid 
om mee te helpen de zaal klaar te zetten, even 
lekker te zitten of met een paar zingevingsvra-
gen aan de wandel te gaan met een of meerdere 
maatjes.  
Collecte: Voedselbank 
 

11/11 Ontmoetingsdienst | Thema: 
N.n.b. | evangelist Nico van 
Splunter, Rotterdam | 1030 De 

Brug 
Collecte: Albanië Comité 
 

18/11 Ontmoetingsdienst | Thema: 
Alles is mogelijk voor wie ge-

looft | Nieuwe Testament, Marcus: 9:14-29 | 
evangelist Jan Verkerk | 1030 De Brug 

Als Jezus terugkomt van een hoge berg, 
staat een hele groep mensen met een aantal van 
zijn leerlingen heftig te discussiëren. Bij na-
vraag blijkt dat een vader zijn zoon bij de leer-
lingen heeft gebracht maar zij bleken niet in 
staat om de boze geest waar de jongen door be-
zet was, uit te werpen. De vader heeft zo zijn 
twijfels over Jezus, kan Hij meer dan zijn leer-
lingen? Inderdaad, veel meer… 
Collecte: Albanië Comité  
 

25/11 Ontmoetingsdienst | Thema: 
Ik mis je… | Nieuwe Testa-

ment, Romeinen 8,31-39 en Nieuwe Testa-
ment, Openbaring 14:13 | evangelist Jan Ver-
kerk | 1030 De Brug 

Vandaag denken we aan hen die ons door 
de dood ontvallen zijn, bijzonder aan hen die 
ons zo lief waren. De dood is er, en soms totaal 
alleronverwachts. In het afgelopen jaar zijn ons 
geliefden ontvallen en zijn er verliezen geleden. 
Vandaag willen we hen in de Ontmoetings-
dienst herdenken. We missen onze geliefde, tra-
nen staan in onze ogen en we weten soms niet 
hoe het verder moet. Daarom staan we vandaag 
om elkaar heen om elkaar te troosten en we 
schuilen samen bij God en zoeken zijn liefde en 
troost. 
In deze Ontmoetingsdienst kan je op je eigen 
manier gedenken en/of ook een kaars aansteken 
en deze naar het kruis brengen voor in de zaal. 
Collecte: De Brug 

Ontmoetingsdiensten in november 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 

De volgende Maandbrief verschijnt op 25 
november. Als je iets wil schrijven, graag de 

tekst voor  woensdag 23 november 
aanleveren. 

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

een mail naar: 
maandbrief@debrughuizen.nl 

5 jaar 
De Brug 

http://www.debrughuizen.nl
mailto:maandbrief@debrughuizen.nl


OMZIEN NAAR ELKAAR IN NOVEMBER 
 

WE ZIEN ELKAAR 
Je kunt om hulp verlegen zitten of gewoon iemand willen helpen. 
Dat kan…!! Vraag en/of zeg het tegen elkaar. Je kunt het ook doorgeven 
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 november 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 Hui-

zer samenleving en personen in onze omgeving. 
 

WE DELEN MET ELKAAR 
Zondag 4 november staan de kratten 
weer klaar en collecteren we levensmid-
delen voor de Voedselbank. 

Zondag 11 en 18 november collecteren we voor het Albanië comi-
té. Het Albanië Comité is gestart met de actie Voedselpakketten 
2018. Aan de allerarmsten worden 900 voedselpakketten uitgedeeld. 
Een voedselpakket bestaat uit Christelijke lectuur, rijst, pasta, meel, 
suiker en olie. Het is voldoende voor 3 maanden en kost € 40,-. De 
inhoud van het pakket wordt afgestemd op de grootte van het huis-
houden en wordt ter plaatse aangeschaft, zodat op die manier ook de 
winkeliers gesteund worden. Het uitdelen van de voedselpakketten 
blijft noodzakelijk omdat deze mensen niet voldoende gesteund wor-
den door de regering, werkloos zijn of niet in staat om te werken. Op deze manier wil het 
Albanië Comité Gods trouw en goedheid delen. Vanuit de ontmoetingsdiensten willen we 
dit werk steunen met financiële middelen en gebed….! 
 

Zondag 25 november 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. Men-
sen ontmoeten elkaar tijdens ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activiteiten op 
doordeweekse dagen. Alle collecten zijn vrijwillig… Laat je leiden door je hart! 

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 op-

geven. Samen, met en voor elkaar, bidden is een wezenlijk onderdeel van ons wekelijks 
samenzijn. 
 

Op woensdag 28 november bidden we met elkaar, voor elkaar en 
voor anderen. Van 20.00 tot 20.45 uur bij Nel Alta, Ceintuurbaan 12a. 

5 jaar 
De Brug 

We heten Herwieta Molenaar van harte welkom in het Litur-
gieteam. Zij gaat de komende maanden kijken en beleven of 
dit goed plekje voor haar is waar ze zich kan inzetten voor De 
Brug. Herwieta: welkom en we hopen dat je het naar je zin zal 
hebben! 



De Brug be-
staat 5 jaar! 
Op zondag 3 
november 2013 
kwamen we 
voor het eerst 
in De Brug sa-
men in een 
Ontmoetings-
dienst. Het was 
het begin van 
vele ontmoetin-
gen die zouden 
volgen. Denk 
maar aan de 
Ontmoetings-
dienst, Koffie-
Creatief, Eten 
bij De Brug, 
mannenontbijt, 
Samen de bijbel 
ontdekken, Ont-
moetingskring, 

Miniconcerten, Connectgroepen en Alpha. 
Samen hebben we al heel wat beleefd en we 
hopen nog veel meer met elkaar te beleven. 

 
Op dinsdag 13 
november orga-
niseren we een 
BrugAvond. Tij-
dens deze avond 
zijn we in een 
open sfeer en 
gezellige ont-
moeting bij el-
kaar. We gaan 
samen nadenken 
hoe we de ko-
mende 5 jaar De 
Brug willen en 
kunnen zijn. 
Het zou geweldig zijn als u/jij daarbij aanwe-
zig bent, want hoe meer mensen hoe meer 
ideeën, hoe meer mogelijkheden. 
 
Wat gaan we samen doen? 

… koffie/thee en een lekker zoetigheidje 
… terugkijken naar de ontwikkelingen van 
De Brug 
  Zie volgen bladzijde>>>> 
 

BrugAvond op 13 november 
5 jaar 

De Brug BrugAvond op 13 november 



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 af-
spraak 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 Dirk Westland - gegevens volgen 
Jan Verkerk - 06 57992829 evangelist@debrughuizen.nl 

… zegeningen 
noemen en God 
danken voor de 
afgelopen 5 jaar 
… informeren 
hoe De Brug ge-
organiseerd is 
… ontdekken 
voor welke uitda-
gingen we de ko-
mende 5 jaar 
staan 
… ons verlangen 
delen naar nog 
meer jaren samen 
optrekken 
… naar elkaar 
luisteren en sa-

men delen 
… lekkere hapjes en 
drankjes 
… met een voldaan ge-
voel rond 22.00 uur 
naar huis 
… 

Informatie over het 
complete programma 
van de BrugAvond volgt 
op zondag 4 november. 
De avond wordt gehouden in De Brug 
(gebouw Silo). 
 
Het is fijn als je even laat weten of je komt 
(i.v.m. catering en klaarzetten van de zaal). 
Mailen kan naar 
brugavond@debrughuizen.nl 

5 jaar 
De Brug 

mailto:nalta@solcon.nl
mailto:b.eng.dejong@filternet.nl
mailto:aart.schaap@ziggo.nl
mailto:evangelist@debrughuizen.nl
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5 jaar 
De Brug 

Jezus, wie is dat dan? 
Zondag 28 oktober is het thema: 

Jezus, wie is dat dan? 
Een aanrader om bij aanwezig te zijn. 

Welkom! 

5 jaar 
De Brug 

Ontmoetingsdienst 4 november 
Normaliter houden we op de 1e zondag van de on-
even maand een Themadienst. Dat doen we dit keer 
niet, want… De Brug bestaat 5 jaar en dan houden 
we samen een gewone Ontmoetingsdienst (dus geen 
Themadienst). 
We beginnen vóór deze dienst met een heerlijk, 
feestelijk en voor ons verzorgd ontbijt. Als je zin en 
gelegenheid hebt ben je van harte welkom. 

Begin oktober heeft Henny Westland afscheid genomen van 
het Liturgieteam. Henny was vanaf het prilste beging (februari 
2008!) betrokken bij de visieontwikkeling en later de totstand-
koming van De Brug. Vanaf 2013 deed ze mee in het Liturgie-
team dat alle thema’s uitdenkt van de Ontmoetingsdiensten en 
de liederen uitzoekt bij de diensten. Henny: Ontzettend veel 
dank voor alle hulp! 
Henny verlaat ons niet helemaal. Ze blijft betrokken bij De 
Brug en zal geregeld meehelpen in het Kosterteam. 

We leven mee met Chris Colijn 
(connectgroep C&A). Hij is vorige 
week door z’n rug gegaan en heeft 
daar veel last van. Hij is voor on-
derzoek naar het ziekenhuis ge-
weest en hopelijk geeft dat zicht op 
een goede behandeling. Het is ook 

spannend wanneer Mary Joy weer naar Nederland kan ko-
men. Ze wachten op de uitslag van haar examen Neder-
lands. Als zij daarvoor geslaagd is kan de verblijfsvergun-
ning aangevraagd worden. 
Laten we hopen dat ze vóór de Kerst weer bij Chris zal 
zijn!  

Dirk 
Westland 
is het 
Pastoraal 
Team ko-
men ver-
sterken. 
Dirk zal 
geregeld in de Ontmoe-
tingsdienst te ontmoeten 
zijn. Dirk, van harte wel-
kom! 


