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maandBRIEF 

06/01 Ontmoetingsdienst | Thema: 
Jezus is … de Weg, Waar-

heid en Leven | Nieuwe Testament, Johan-
nes 14:1-11 | evangelist Jan Verkerk | 1030 De 
Brug 

In het christelijk geloof staat Jezus 
Christus centraal. Ook in De Brug is Hij uit-
gangspunt en inspiratiebron. En nog veel 
meer. Daar gaan we in dit nieuwe jaar over 
nadenken. Deze zondag denken we na over 
wie Jezus Zelf zegt te zijn: de Weg, de Waar-
heid en het Leven. Met elkaar proberen we de 
betekenis van deze drie woorden te peilen en 
uit te werken in een interactieve dienst. 
Collecte: Voedselbank (in nature in de krat bij 
de deur) 
 

13/01 Ontmoetingsdienst | Thema: 
N.n.b. | N.n.b. | evangelist 

Teus Donk, Papendrecht | 1030 De Brug 
Collecte: diaconie van de hervormde gemeen-
te Huizen 
 

20/01 Ontmoetingsdienst | Thema: 
God denkt aan mij… Doop-

dienst | Oude Testament, Psalm 8+ Nieuwe 
Testament, Matteüs 21:14-17 | evangelist 
Jan Verkerk | 1030 De Brug 

De mens heeft een erepositie gekregen 
in de schepping, hij is geschapen naar het 

beeld van God. Een mens is er dus niet zo-
maar, God is daar zuinig op en denkt aan 
hem, zelfs al ver voor de geboorte. Ook zon-
dag laat God heel duidelijk zien dat Hij men-
sen liefheeft en aan hen denkt. Op deze dag 
wordt Jace van Heusden gedoopt. Wat dat be-
tekent? Dat God een duurzame relatie 
(verbinding) aangaat met Jace. Vandaag ver-
bindt God zijn Naam aan de naam van Jace. 
Collecte: diaconie van de hervormde gemeen-
te Huizen 
 

27/01 Ontmoetingsdienst | Thema: 
Jezus is … geliefde Zoon van 

God | Nieuwe Testament, Markus 1:1-14 | 
evangelist Jan Verkerk | 1030 De Brug 

Als Jezus rond 30 jaar is, verschijnt in 
de buurt van de rivier de Jordaan waar ene 
Johannes al geruime tijd vertelt dat er Iemand 
op het punt staat te komen. Het zal de Heer 
zijn en Hij is veel meer dan Johannes zelf. 
Als Jezus dan verschijnt laat Hij zich door Jo-
hannes dopen. Op dat moment scheurt de he-
mel open, daalt de Geest van God neer en 
klinkt er een stem uit de hemel: ‘Jij bent Mijn 
geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde’. Wat 
betekent dit voor ons? We gaan het samen 
ontdekken. 
Collecte: De Brug 

Ontmoetingsdiensten in januari 2019 

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 

Diaconaat in De Brug 

Laat ik aan het begin van dit artikel aangeven 
waar het om gaat: het gezamenlijk organiseren en 
vorm geven van het “omzien naar elkaar” dat 
aangestuurd wordt door een diaconaal team be-
staande uit bezoekers en de diaken van De Brug. 
 
Waarom diaconaal bezig zijn? (lees verder op de volgende blz.) 

http://www.debrughuizen.nl


OMZIEN NAAR ELKAAR IN JANUARI 2019 
We helpen elkaar: 
Hulp vragen is niet altijd eenvoudig, je kunt jouw hulpvraag ook doorge-
ven aan het pastorale team. Als je honderd mensen niet kunt helpen, help 
er dan eentje (uitspraak van Moeder Teresa). Elkaar helpen is ook: ont-
moeting. Bakkie koffie erbij. 
 
We bemoedigen elkaar: 
Waar breng jij de bloemen? Ook in januari 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 6 januari staan de kratten 
weer klaar en collecteren we levens-
middelen voor de Voedselbank. 
  
Zondag 13 en 20 januari collecteren we voor de dia-
conie van de hervormde gemeente Huizen (HGH). 
Vanaf het ontstaan van de kerk is “dienen” een van de 

belangrijkste taken. Door dienstbaar te zijn aan mensen en de samenle-
ving, dichtbij en ver weg, geeft de HGH concreet gestalte aan de Bijbel-
se boodschap (Jezus voorbeeld volgen door je naaste lief te hebben als 
jezelf). De diaconie verdeelt de collectegelden en organiseert praktische 
hulpverlening. Daarbij is te denken aan hulp aan gezinnen, alleenstaanden, organisaties. 
Goederen verzamelen voor de Voedselbank, ondersteunen van acties en diverse activitei-
ten zoals Kids Kledingbank, Tsjernobylkinderen, Schuldhulpmaatjes etc. Landelijk en we-
reldwijd krijgen christelijke hulporganisaties jaarlijks financiële steun. Ook wordt steun 
verleend aan hulpacties in geval van noodsituaties na rampen. 
 
Zondag 27 januari 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. 
 

Woensdag 30 januari bidden we met en voor elkaar (en anderen). Van 20.00 tot 20.45 uur 
bij Nel Alta, Ceintuurbaan 12a. 

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

maandbrief@debrughuizen.nl 

Heb je een foto van een activiteit 
van De Brug gemaakt? 

Mail hem door! 
evangelist@debrughuizen.nl 

mailto:maandbrief@debrughuizen.nl
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Volg De Brug op 
Instagram: 

debrughuizen 
Als je de maandbrief in je mailbox ontvangt, 

scheelt dat papier en inkt. Doe je mee? Stuur een 
mail naar: maandbrief@debrughuizen.nl 

Omdat ieder mens telt. 
Maar niet iedereen kan 
zichzelf redden. Daarom 
steunt de kerk mensen die 
niet goed (meer) voor 
zichzelf kunnen zorgen. 
Denk aan zieken, armen, 
ouderen, drop-outs. Men-
sen met schulden kunnen 
bij de kerk aankloppen en 
hulp ontvangen om uit 
hun situatie te komen. De 
kerk biedt hulp waar nie-
mand anders (meer) helpt. 
De kerk werkt aan een sa-
menleving waar mensen 
minder snel uit de boot 
vallen en streeft naar goe-
de voorzieningen voor 
mensen met problemen. 
De mensen die dit werk in 
de plaatselijke kerk uit-
voeren, worden diakenen 
genoemd. In De Brug 
wordt dit diaconale werk 
tot nu toe uitgevoerd door 
één diaken samen met 

mensen uit het pastorale 
team.  
 
Waarom een diaconaal 
team in De Brug? 
Omdat “iedereen iemand 
kan helpen”, omdat in een 
team de taken verdeeld 
worden, omdat het team 
richting geeft aan collec-
tedoelen en hulpverlening 
dichtbij en veraf, omdat 
in een team alle beschik-
bare kennis wordt samen-
gebracht.  
 
Waarom word jij lid van 
het diaconale team van 
De Brug? 
Misschien wel omdat je 
als teamlid het voorbeeld 
van Jezus volgt, die zei 
dat “Hij gekomen was om 
te dienen”. Omdat het 
prachtig is om een collec-
tedoel uit te werken van 
idee naar collecte en ver-

volgens het besteden van 
de opbrengst (geld of 
middelen).  
 
Wanneer gaat het diaco-
nale team aan de slag? 
We starten zodra het team 
uit 4 personen (inclusief 
de diaken) bestaat. Waar-
bij we streven naar febru-
ari of maart 2019.  
 
Heb je interesse voor het 
diaconale team of wil je 
er eerst wat meer van we-
ten? 
Meld je aan bij Aart 
Schaap voor of na de Ont-
moetingsdienst, dan spre-
ken we af om samen na te 
denken of diaconaal werk 
iets voor jou is. We den-
ken ook na wat jouw 
eventuele taak in het 
nieuw te vormen diacona-
le team van De Brug zou 
kunnen zijn. 

Connectgroep 
‘Voor Elkaar!’ 
Komt zaterdag 12 januari weer bij 
elkaar om koffie te drinken op een 
bijzondere locatie in Baarn en een 
concert bij te wonen in de Paulus-
kerk. 
Daarna eten we samen een pannen-
koek. 
Nadere informatie krijg je via de 
mail. 

Stijn geboren 
Onze onderzoekster 
Marinka Verburg heeft 
een kindje gekregen. 
Het is een zoon met de 

naam Stijn. 
We felicite-
ren Marinka 
en haar man 
Tomas van 
harte met 
die geweldi-
ge wonder 
van God. 

mailto:maandbrief@debrughuizen.nl


Doopdienst Zondag 20 januari wordt 

Jace in de Ontmoetingsdienst gedoopt. Jace is 
de zoon van Kevin en Manja en broertje van 
Nine. De dienst is gewoon in Silo en begint 
om 10.30 uur. 

De volgende maandbrief (februari) verschijnt op 
zondag 27 januari 2019. Leuk als je meeschrijft! 

Tekst hiervoor graag woensdag 23 januari inleveren 
maandbrief@debrughuizen.nl 

Iedere donderdag, vrijdag + avond en zater-
dag (2-5 + 9-12 januari) is de Popup-Herberg 
open van 10 tot 17 uur, Kerkstraat nummer 5, 
Huizen 

Ook open op Oudejaarsavond van 
19.00 tot 01.00 uur! 

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 

Plaats genoeg! 

Welkom in de 
Popup-Herberg 

Jezus in 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 naden-
ken. Iedere maand behandelen we 
één van de namen waarmee Jezus 

aangeduid en/of gekenmerkt wordt. 
6 januari is de eerste dienst: Jezus 
is… de Weg, Waarheid en Leven. 

Annemarie 
We werden opgeschrikt door het plotselinge overlij-
den van Annemarie Schaap. 
Haar leven was niet gemakkelijk, er was veel zorg 
over haar. 
Nu is zij er niet meer! 
We leven mee met haar vader, haar zus Jacqueline 
met haar gezin en met elkaar. 
Wat is het mooi om te weten dat de gemeenschap van 
De Brug haar zo goed heeft gedaan. ‘Zoveel lieve 
mensen’, zei ze. 
We bidden om troost voor de familie en voor elkaar. 
Annemarie is 54 jaar geworden. 

Gefeliciteerd 

Wij feliciteren Caroline en Aart met hun 40-jarig 
huwelijk op 22 december j.l. 
40 jaar samenzijn om verdriet en zorgen te delen 
en vreugde en blijdschap te verdubbelen, dat is 
een zegen van God om in dankbaarheid op terug 
te zien. Mooi ook dat wij als de Brug de laatste 
ruim 5 jaar van jullie samenzijn met jullie moch-
ten delen door de grote inzet en passie, welke jul-
lie beiden hebben voor de Brug. We bidden en 
wensen jullie toe dat onze trouwe God jullie nog 
velen jaren nabij is. 
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