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maandBRIEF 

03/02 Ontmoetingsdienst | Thema: 
N.n.b. | N.n.b. | evangelist Ni-

co van Splunter, Rotterdam | 1030 De Brug 
Collecte: diaconie van de hervormde gemeen-
te Huizen 
 

10/02 Ontmoetingsdienst | Thema: 
Bij Jezus aan tafel | Nieuwe 

Testament, Lukas 22:7-20 | evangelist Jan 
Verkerk | 1030 De Brug 

We denken vandaag na over een ge-
schiedenis waarin Jezus tegen zijn leerlingen 
zegt dat Hij er hevig naar verlangt om met 
hen de paasmaaltijd te eten. Samen eten is sa-
men delen, zowel het brood, het drinken als 
de verbondenheid met elkaar. Als de paas-
maaltijd aan de gang is, gebeurt er iets bijzon-
ders… 

Na de dienst blijven we eten en drin-
ken, we vieren het heilig Avondmaal. De vie-
ring vindt plaats in een (extra) dienst van plm. 
11.30 tot 12.00 uur. Alle bezoekers van de 
Ontmoetingsdienst zijn welkom in de dienst 
van de avondmaalsviering. Wie na de 
‘gewone’ Ontmoetingsdienst liever naar huis 
of elders gaat, is daarin vrij. Het is ook moge-
lijk bij de viering aanwezig te zijn zonder 
deelname aan het heilig Avondmaal. 
Collecte: Child’s Destiny of Hope 
 

17/02 Ontmoetingsdienst | Thema: 
Bevrijd van je zelf | Nieuwe 

Testament, 1 Korinthe 3 vers 21 tm 4 vers 
7 | evangelist Jan Verkerk | 1030 De Brug 

Mensen pleasen, je ego opblazen, je cv 
en Facebook-pagina oppoetsen, likes en Insta
-volgers kopen zijn dé manieren waardoor je 
laat zien dat je het gemaakt hebt… voor de 
buitenwacht. Madonna vertelt in het blad Vo-
gue over de strijd van haar ego, o.a.: ‘Mijn 
ego is nooit tevreden. Mijn zelfbeeld, mijn 
gevoel van eigenwaarde, mijn verlangen om 
zeker te weten dat ik iemand ben - nooit vindt 
het voldoening'. 
Hoe leven wij en waar gaat het om on ons le-
ven? Misschien moeten we wel bevrijd wor-
den van ons zelf. We gaan er over nadenken. 
Collecte: Child’s Destiny of Hope 
 

24/02 Ontmoetingsdienst | Thema: 
Jezus is … tussenpersoon | 

Nieuwe Testament, 1 Timoteüs 2:1-6 + Ro-
meinen 5,18-19 | evangelist Jan Verkerk | 
1030 De Brug 
Er wordt weleens gezegd: ‘het gaat er niet om 
wat je weet, maar wie je kent’. Is dat ook niet 
zo met een goeie tussenpersoon?! De kern 
van de bijbel gaat over een tussenpersoon. 
Dat is Jezus. Hij staat tussen God en mens, 
zeg maar tussen God en jou…, tenminste… 
als Hij jou van dienst mag zijn. Vandaag gaan 
we op zoek of er wat meer houvast te vinden 
is en of er een weg te vinden is naar een 
nieuw contact met God. Dat we een tussen-
persoon nodig hebben die ons helpt, zal waar-
schijnlijk wel duidelijk worden. 
Collecte: De Brug 
 

Ontmoetingsdiensten in februari 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 

Jezus in de schijnwerper  
In het christelijk geloof staat Jezus Christus centraal. Ook in De Brug is Hij uit-
gangspunt en inspiratiebron. En nog veel meer. Daar denken we in dit jaar over 
na. Iedere maand behandelen we één van de namen waarmee Jezus aangeduid 
en/of gekenmerkt wordt. 24 februari is de alweer de derde dienst: Jezus is… 

tussenpersoon 

Vindplaats voor zoekers 

http://www.debrughuizen.nl


De volgende maandbrief (februari) verschijnt op 
zondag 24 februari 2019. Leuk als je meeschrijft! 
Tekst hiervoor graag woensdag 20 januari inleveren 

maandbrief@debrughuizen.nl 

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

Mail hem door! 
evangelist@debrughuizen.nl 

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 035 526 6570 dhwest@xs4all.nl  

10 februari heilig 
Avondmaal 

 
Op zondag 10 februari vieren we het 
heilig Avondmaal. Hieronder staat een 
beknopte beschrijving over het hoe en 
wat van het heilig Avondmaal. 

Wat is het Avondmaal?  
Jezus zelf heeft het vieren 
van het heilig Avondmaal 
ingesteld. Dat gebeurde vlak 
voordat Hij gedood werd aan 
het kruis. Tijdens een maal-
tijd met zijn volgelingen 
nam hij een stuk brood en 
zei: ‘Dit is mijn lichaam 
voor jullie. Doe dit telkens 
opnieuw, om mij te geden-
ken’. 
 
Toen ze met elkaar een stuk-
je brood hadden gegeten, 
nam Jezus de drinkbeker en 
zei: ‘Deze beker is het nieu-
we verbond dat door mijn 
bloed gesloten wordt. Doe 
dit, telkens als jullie hieruit 
drinken, om mij te geden-
ken’. 
 
Wanneer in de Ontmoetings-
dienst Avondmaal vieren dan 
eten we een stukje brood en 
drinken een slokje druiven-
sap. We doen dan samen wat 

Jezus ons heeft opgedragen: 
we gedenken dat Jezus voor 
ons stierf. 
 
Voor wie is het Avond-
maal?  
Het heilig Avondmaal is 
voor iedereen die gelooft dat 
Jezus de zoon van God is. 
Het gaat er niet om of je een 
beetje gelooft of meer of 
heel veel. Ook al heb je zo je 
twijfels, je bent welkom! 
In de Brug onderstrepen we 
de bijbelse verbinding tussen 
geloof, doop en avondmaal. 
Jongeren vanaf 16 jaar zijn 
welkom aan het Avondmaal. 
Jongeren onder 16 jaar (en 
ook ouderen die niet deelne-
men aan het heilig Avond-
maal) kunnen een zegen ont-
vangen als zij dat willen. 
 
Hoe vieren wij het Avond-
maal?  
Op de zondag van de viering 
is er van 10.30 tot 11.20 uur 

een gewone Ontmoetings-
dienst waarbij het thema te 
maken het met het heilig 
Avondmaal. Om 
‘nieuwkomers’ niet te over-
rompelen, wordt de viering  
kort na afloop van de Ont-
moetingsdienst gehouden, 
van plm. 11.35 tot 12.05 uur. 
We vieren het heilig Avond-
maal dit keer door voor in de 
zaal aan een tafel te komen 
zitten en daar  brood en be-
ker te ontvangen. Tijdens de 
dienst wordt hierover een 
duidelijke uitleg gegeven. 
Iedereen is welkom om deze 
viering bij te wonen, ook als 
je niet deelneemt aan het 
heilig Avondmaal. 
 
*) In de Ontmoetingsdienst ge-
bruiken we druivensap i.p.v. wijn. 
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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 3, 10 en 17 februari collecteren we voor 
Child’s Destiny of Hope.  
Tim (uit Oeganda) en Wilma (uit Nederland) zijn 
in 2007 samen met hun twee kinderen verhuist 
naar Oeganda. Zij zijn een stichting begonnen die 
hoop wil brengen aan wezen, kansarme en kwets-
bare kinderen in Oeganda. Die hoop brengen zij 

in een kindertehuis, op een school, in de gemeenschap en in de kerk van het afgelegen 
dorp Chawolo in Oeganda. Tijdens de collectezondagen wordt meer informatie gegeven 
over dit mooie project. Ook kun je informatie vinden op de website: www.cdhope.org.  

Zondag 24 februari 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 doorde-
weekse 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 wezenlijk onderdeel van ons we-
kelijks samenzijn. 
 

Woensdag 27 februari bidden we met en voor elkaar (en anderen). Van 20.00 tot 20.45 
uur bij Nel Alta, Ceintuurbaan 12a. Welkom!! 

Als je de 
maandbrief in 
je mailbox ont-
vangt, scheelt 
dat papier en 
inkt. Doe je 

mee? 
Stuur een mail 

naar: 
maandbrief 

@debrughuizen.nl 

Brugavond 

Op de BrugAvond in no-
vember 2018 is afgesproken 
dat we de volgende Brug-
Avond gaan houden in april 
2019. De datum is nu be-
kend, SAVE THE DATE: 
Donderdag 4 april. 

Liturgieteam 

Zin om mee te denken over de liederen, the-
ma’s en de vormgeving van de Ontmoe-
tingsdiensten? Wij zoeken versterking in het 
Liturgieteam. We komen 1x per maand op 
een maandagavond bij elkaar. Bel/app/mail 
mij als je (eerst) wat meer info wilt. 

evangelist@debrughuizen.nl 
06 5799 2829 
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Een jaar geleden zijn we gestart met de Con-
nectgroepen om het contact onderling te sti-
muleren. Nu, na een jaar, gaan we evalueren 
binnen de groepen en ook in het pastorale 
team. Hoe gaan we verder? Dezelfde of ande-
re groepen? Helemaal op een andere manier? 
Jullie horen het zo snel mogelijk. In de nieu-
we structuur is er zeker ook plaats voor dege-
nen die nog niet bij een Connectgroep horen. 
Heb je vragen hierover? Stel ze aan iemand 
van het pastoraal team. Wil je meedoen in 
een Connectgroep? Meld je bij Nel. 

Connectgroepen 

Dagelijkse overdenking Eerst Dit 

Onder de naam ‘Eerst dit’ verzorgen de EO en 
de missionaire organisatie IZB een gratis dage-
lijkse bijbelpodcast. Elke werkdag krijgen de 
abonnees ’s ochtends een 7-minuten durende pod-
cast 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. Gratis aanmelden 
via eerstdit.nl 

Geloven en 
dopen zijn met 

elkaar verbonden. Ge-
loof jij in Jezus Chris-
tus en wil je als teken 
daarvan gedoopt worden? Dat kan. Je kan 
jouw wens om gedoopt te en/of een gesprek 
te hebben, doorgeven aan Nel, Aart, Bram, 
Dirk of Jan Verkerk. Wees vrijmoedig. Een 
datum voor een doopdienst bespreken we in 
onderling overleg. 

Meeleven 

We leven mee met Mariska Westland die haar 
zus Erna Schaap moest gaan begraven. De 
zus met wie ze veel heeft meegemaakt en van 
wie ze heel veel hield. 
Erna is een keer in de Brug geweest, ze was 
toen al heel ziek en wat verward. Wonderlijk 
hoe God haar toch in De Brug bracht...! 
We wensen Mariska veel sterkte met dit 
verlies en troost van onze God zelf. Connectgroep CenA 

Sinds het geslaagde bezoek, oktober 2018, 
aan de Night of Light in de Domkerk te 
Utrecht is er in 2018 geen ontmoeting meer 
geweest. In ieders leven is sindsdien het no-
dige gebeurd, vreugde en verdriet wisselden 
zich af, daarbij hebben we waar mogelijk 
met elkaar meegeleefd. Zaterdag 26 januari 
2019 hebben we de draad weer opgepakt en 
heeft Chris een lekkere Chinese maaltijd 
voor ons gekookt, speelden we een gezellig 
gezelschapsspel en was er ontmoeting in het 
gesprek. Hoe de komende maanden worden 
ingevuld staat nog even open in verband met 
de evaluatie van het eerste jaar van de 
Connectgroepen. Hoe dan ook, we hebben 
van het onderlinge contact genoten en zien 
uit naar een verdere ontwikkeling van de 
Connectgroepen. 

Uitje van de Connectgroep ‘Voor Elkaar! 

https://portal.eo.nl/bijbelpodcast-eerst-dit/

