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Ontmoetingsdiensten in december 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

02/12

Ontmoetingsdienst | Thema:
Jezus’ komst zet mensen in
beweging - Zacharias met stomheid geslagen
| Nieuwe Testament, Lukas 1:5-24 + 57-66|
evangelist Wim van der Vegte| 1030 De Brug
Kinderloze Zacharias had op een dag
dienst toen hij bezocht werd door engel Gabriël
die vertelde dat Zacharias een zoon zou krijgen.
Die zoon zou de voorloper - wegbereider - van
de langverwachte Messias Jezus zijn. Maar
priester Zacharias geloofde er niet zoveel van,
eigenlijk niets. Hij vroeg om een teken waardoor hij zeker zou weten dat wat de engel vertelde waar was…
Collecte: kerstcampagne van Kerk in Actie
Ontmoetingsdienst | Thema:
Jezus’ komst zet mensen in
beweging - Maria zingt haar lied | Nieuwe
Testament, Lukas 1:26-56 | evangelist Jan
Verkerk | 1030 De Brug
Maria krijgt van de engel te horen dat zij
de moeder van Jezus zal worden. Maria is diep
geraakt en verwonderd door deze woorden. Maria gaat op reis naar haar nicht Elisabet. Als
Maria daar is, begint ze spontaan te zingen, een
lied dat later bekend zal worden als de Lofzang
van Maria.
Collecte: kerstcampagne van Kerk in Actie
Ontmoetingsdienst | Thema:
Jezus’ komst zet mensen in
beweging - Jozef neemt Maria bij zich | Nieuwe Testament, Matteüs 1:18-25a | evangelist
Jan Verkerk | 1030 De Brug
Jozef wil Maria verlaten. Waarom? Daar
heeft Jozef lang over nagedacht. Hij wilde niet
dat Maria slachtoffer zou worden van de buurtroddel en in opspraak brengen. Op een nacht als
Jozef ligt te slapen, verschijnt in zijn droom een
engel. De engel stelt Jozef gerust en geeft hem
opdracht om Maria bij zich te nemen als zijn
vrouw en haar zoon de naam Jezus te geven.
Collecte: kerstcampagne van Kerk in Actie
Ontmoetingsdienst | Thema:
Jezus’ komst zet mensen in
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beweging - De engelen verkondigen | Nieuwe
Testament, Lukas 2:1-14 | dominee Wim Poldervaart | 1030 De Brug
Als Jozef en Maria in Betlehem aangekomen zijn, kondigt zich de geboorte van zoon
Jezus zich aan. Even buiten het dorp komt de
hemel in beweging en vertelt een engel het
nieuws van de geboorte aan herders. Een koor
van engelen barst in gejubel uit: ‘Eer aan God
in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle
mensen die Hij liefheeft’.
Collecte: kerstcampagne van Kerk in Actie
Ontmoetingsdienst | Thema:
Jezus’ komst zet mensen in
beweging - De herders naar Bethlehem |
Nieuwe Testament, Lukas 2:1-21 | evangelist
Jan Verkerk | 1030 De Brug
Herders krijgen midden in de nacht van
een engel te horen dat in Betlehem de Redder is
geboren. Hij is de langverwachte Messias, de
Heer. De herders springen op en haasten zich
naar de stal. Daar vinden ze het Kind. Het is de
Zoon van God, die te slapen ligt in een voerbak
en gewikkeld is in doeken.
Collecte: kerstcampagne van Kerk in Actie
Ontmoetingsdienst | Thema:
Jezus’ komst zet mensen in
beweging - De wijzen aanbidden het Kind |
Nieuwe Testament, Matteüs 2:1-12 | evangelist Jan Verkerk | 1030 De Brug
Als op een heldere nacht een aantal sterrenkijkers de hemel afspeuren, zien ze een nieuwe ster. Het is een sterrenbeeld die hen vertel
dat er een nieuwe koning is geboren in Israël.
Ze zadelen hun dieren en vinden de Koning. Ze
vallen op hun knieën en bewijzen eer aan Hem.
Ze hebben ook kraamcadeaus meegebracht:
goud, wierook en mirre.
Collecte: De Brug
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OMZIEN NAAR ELKAAR IN DECEMBER
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 Huizer samenleving en personen in onze omgeving.
WE DELEN MET ELKAAR
Zondag 2, 9, 16, 23 en dinsdag 25 december.
Met kerst delen we het licht van Gods liefde met
elkaar. De kerstcampagne van Kerk in Actie
heeft als doel om tijdens advent en Kerst het licht
door te geven aan kwetsbare kinderen in Zuid-Amerika, Colombia, Oekraïne, Myanmar en Libanon. “Alles wat ik wens, is dat mijn kinderen een goed leven krijgen”. Dat zegt de moeder van Sarah (8) die alleen voor haar kinderen zorgt sinds hun
vlucht naar Libanon. In dit land worden 1,5 van de 6 miljoen Syrische vluchtelingen opgevangen. Meer dan de helft van deze vluchtelingen is kind. Zij wonen vaak al jaren in een
vluchtelingenkamp in Libanon. Via lokale kerken kan Kerk in Actie hoop bieden aan honderden kinderen. Vanuit De Brug willen ook wij meedoen aan deze actie. Dankzij (jo)uw
financiële steun krijgen zij bijvoorbeeld schoon drinkwater, een warme maaltijd en onderwijs. Doet u mee…?? Elke zondag in december collecteren we voor een ander project.
Zondag 30 december 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!
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. Mensen 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 opgeven.
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.
De laatste woensdag van december is er geen uur van gebed.
We hervatten de maandelijkse bijeenkomsten weer in het
nieuwe jaar.

Zondag 25 november:
Ik mis je…

Zondag 25 november 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 Ontmoetingsdienst herdenken. We missen onze geliefde, tranen 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.

De volgende
Maandbrief
verschijnt op
30 december.
Als je iets wil
schrijven,
graag de tekst
vóór 25 december
aanleveren.

Connectgroep 'Voor Elkaar'
Connectgroep 'Voor Elkaar' komt bijeen op
vrijdag 30 november.
We beginnen met een bord erwtensoep en
spelen vervolgens een Sinterklaasspel.
Voor het spel neem je 2 cadeautjes mee die
samen niet meer dan € 5,- kosten.
Je zou kunnen denken aan één serieus/leuk
pakje en één gek pakje, bv een flesje afwasmiddel of een pak schuursponsjes...
In verband met de grootte van de soeppan
vinden we het prettig als je doorgeeft of je
komt eten. Vol verwachting klopt ons hart!!!!
Graag tot de 30ste! Hartelijke groet, Loek en
Nel Alta. Tel: 035-5258650 of:
nalta@solcon.nl

Connectgroep C&A
KERST INSPIRATIE FESTIVAL

De Nieuwe Kerk en de Goede Herderkerk organiseren op zaterdag 22 december een Kerst Inspiratie Festival. Dit Festival, met een eigentijdse inspiratie op Kerst, vindt plaats in en rond de
Nieuwe Kerk.

Dagelijkse overdenking via Whatsapp
Onder de naam ‘Eerst dit’ verzorgen de EO en
de missionaire organisatie IZB vanaf maandag 3
december een gratis dagelijkse bijbelpodcast. Elke werkdag krijgen de abonnees ’s ochtends een 7
-minuten durende podcast in hun Whatsapp, met
een bijbelgedeelte en een beknopte overdenking daarbij, gericht op
het dagelijks leven. De doelgroep
bestaat uit mensen in het spitsuur
van het leven (25-40 jaar).
De podcast begint maandag 3 december. Gratis aanmelden via
eerstdit.nl

-Mary Joy is geslaagd voor haar examen Nederlands! Als alles naar wens gaat, komt ze
zaterdag 24 november aan in Nederland. We
hopen dat zij zich weer snel thuis voelt!
-Door artrose heeft Chris nog veel pijn in z’n
rug; er wordt onderzocht of een operatie mogelijk is.
-We willen dit jaar nog één keer bij elkaar
komen. Op zaterdag 8 december gaan we met
elkaar eten en halen we mogelijk de spelletjes uit de kast.

Advent, wat is dat?
Advent is de tijd van voorbereiding op het
kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht.
Omdat het Latijnse woord voor 'komst' of
'het komen' 'adventus' is, worden de vier weken vóór Kerst 'Advent' genoemd.
Adventus
Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn:
adventus (= komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent
Advent: God komt naar ons toe. De Advent
heeft in de liturgie een dubbel karakter: Het
is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de
geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar
geleden.
Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde
der tijden, wanneer God alles in allen zal
zijn.
Vier zondagen
De Advent omvat ongeveer vier weken. De

Advent begint op zondag vier weken voor
Kerst, dus dit jaar de zondag tussen 2 december. De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e,
3e, 4e zondag van de Advent. De Advent telt
altijd vier zondagen, dit keer 2, 9, 16 en 23
december.
In de Ontmoetingsdienst steken we op elke
Adventszondag één kaars meer aan en zingen
dan het lied: Hopen en uitzien naar het licht
(Nieuwe Liedboek 465)

Jezus in 2019 de schijnwerper

In het christelijk geloof staat Jezus Christus centraal. Ook in De Brug is Hij
uitgangspunt en inspiratiebron. En nog veel meer. Daar gaan we in dit nieuwe jaar over nadenken. Iedere maand behandelen we één van de namen
waarmee Jezus aangeduid en/of gekenmerkt wordt.

Jezus

Ik heb zijn beeltenis maar vaag in mijn gedachten
en ik weet haast niets van hoe hij sprak en hoe hij keek
'k zou willen weten hoe hij liep en hoe hij lachte
'k zou willen weten hoe hij door zijn haren streek
'k zou willen weten of Hij appels at of noten
en hoe hij hoestte als hij bij de oever stond
hoe hij zijn baard geknipt heeft en zijn neus gesnoten
iets van zijn oogopslag, zijn tanden en zijn mond
en hoe hij sliep en hij heeft ontbeten
en of hij koffie dronk of thee bij het ontbijt
en of hij weles met de deuren heeft gesmeten
en of hij hield van knoflook of van zoetigheid
maar ik ruik wierook, plechtig klinkt in alle talen
wat hij gezegd heeft, en ik verdwaal in mijn gebed
want ik zoek de kleuren van zijn kleed en zijn sandalen
ik zoek gewoon de Man van Nazareth
Toon Hermans

Welkom in de
up
Pop -Herberg
Iedere donderdag, vrijdag + avond en zaterdag is de Popup-Herberg open van 10 tot 17
uur, Kerkstraat nummer 5 (voormalige DA,
tegenover BRuna)
Wat is er in de Popup-Herberg te doen?
Koffie/thee/limo drinken aan de stamtafel Stil zijn - Lezen van boeken en tijdschriften KoffieCreatief (i.p.v. in Silo) - Happen Kerstwens/gebed in de kerstboom hangen Stiltehoek met kruis en kaarsen - Kinderhoek
met speelgoed - Knutseltafel - rust en ruimte
- een luisterend oor - stel je vraag aan de dominee (alles wat je wil weten over Kerst) kerkVVV - Gezelligheid - Sinterkerst - Vrijdagavond voor de jongeren - en nog veel,
veel, veel meer.
Je bent alle dagen welkom, zoveel en zo lang
als je wil, plaats genoeg in de Herberg!
Wil je zelf gastheer- of vrouw zijn of ergens
aan meehelpen? Graag! Meld je aan bij Jan
Verkerk (06 57992829) of via de website: debrughuizen.nl/contact
Houd de berichtgeving in de gaten. De pagina met laatste nieuws
vind je hier: debrughuizen.nl/pop-up-herberg

Plaats genoeg!

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

Komst
Heer, mijn God
mag ik geloven
dat uw Naam is
‘Ik zal bij je zijn”
een naam als een afspraak,
een belofte,
een teken van leven?
Mag ik geloven
dat U ons leven binnenkomt
zo klein en kwetsbaar,
zo aards en afhankelijk
als een pasgeboren kind?
Mag ik geloven
dat U tot ons komt
als Vredevorst
als Heelmeester en Raadsman,
die zich laat noemen
Immanuël, God-met-ons?

Hoe kunnen wij U danken
voor de komst van Jezus,
de man van belofte
die ons leidt naar
het land van belofte,
geloofd zij uw Naam!
Tekst: Jaap Zijlstra,
Uit: Wij komen biddend voor U staan

Geen afspraken op Tweede
Kerstdag...?

Je hoeft in elk geval niet alleen thuis te zitten, je bent hartelijk welkom op de KERSTINLOOP in het Visnet op 26 december.
Binnenkort verschijnt de folder en kun je je
opgeven. Wat je daar vindt? Andere mensen,
een hoop gezelligheid, samen zingen en lekker eten! Hopelijk zien we elkaar daar.

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’. Wees vrijmoedig en maak een afspraak met een van de
volgende personen: Nel Alta - 035 5258650 nalta@solcon.nl /
Bram de Jong - 035 526 9003 b.eng.dejong@filternet.nl /
Aart Schaap - 035 526 1668 aart.schaap@ziggo.nl /
JanVerkerk - 06 5799 2829 evangelist@debrughuizen.nl /
Dirk Westland dhwest@xs4all.nl 035 526 6570

