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Ontmoetingsdiensten in maart 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

03/03

Themadienst | Thema:
Hulp aan mensen in nood |
Oude Testament Psalm 72 |
Martijn Molenaar, Margreet Visser e.a.| 1030
De Brug
Vandaag geen we nadenken over mensen
in nood. Kennen wij die? En wat hebben wij
hen te bieden? Wat zegt de bijbel hierover en
wat heeft de bijbel hen en ons allemaal te
bieden? We staan dan stil bij Psalm 72 en horen over en zien het werk van het Albanië
comité. Margreet Visser en een aantal jongeren vertellen wat ze komende zomer allemaal
in Albanië gaan doen.
Collecte: Voedselbank

10/03

Ontmoetingsdienst | Thema: Volg mij… | Nieuwe
Testament, Lukas 9:51-62 |
evangelist Jan Verkerk | 1030 De Brug
Jezus is op weg naar Jeruzalem. De tijd
nadert dat Hij van de aarde wordt weggenomen en terugkeert naar de Vader. Onderweg
komt er iemand naar Jezus die Hem wil volgen waar de weg ook maar naartoe leidt.
Twee anderen willen Jezus volgen onder eigen voorwaarden. Je zou zeggen dat Jezus
het geweldig vindt dat deze mensen Hem
willen volgen, maar Hij reageert nogal
vreemd… Volgen van Jezus, wat betekent
dat voor jou en mij? We gaan er mee aan de
slag en zullen mooie ontdekkingen doen.
Collecte: Albanië comité

17/03

Ontmoetingsdienst | Thema: Jezus is… de lijdende |
Oude Testament, Jesaja 53 | evangelist Jan
Verkerk | 1030 De Brug
In het christelijk geloof staat Jezus Chris-

tus centraal. Ook in De Brug is Hij uitgangspunt en inspiratiebron en nog veel meer, daar
denken we dit jaar één zondag in maand samen over na. Vandaag gaan we aan de slag
met ‘Jezus is… de lijdende’. Opvallend is
dat het leven van Jezus o.a. gekenmerkt
wordt door Zijn lijden. Je vraagt je af of dat
nou zo goed nieuws is. We denken samen na
wat de relatie is tussen het lijden van Jezus
en ons leven. En ook: wat betekent het dat
Jezus lijden kent. Zou dat ons kunnen bemoedigen als wijzelf met lijden te maken
hebben/krijgen?
Collecte: Albanië comité

24/03

Ontmoetingsdienst | Thema: Een nieuw begin - Jezus wordt verzocht | Nieuwe Testament,
Lukas 4:1-14 | evangelist Jan Verkerk | 1030
De Brug
In deze tijd leven we toe naar Pasen, een
nieuw begin, de opstanding van Jezus Christus uit de dood. In het bijbelgedeelte is Jezus
nog maar net gedoopt en door Zijn vader
aangewezen als ‘Zijn geliefde Zoon’ of Hij
wordt door de Geest van God weggeleid. Het
veelbelovende nieuwe begin, God werd
mens, begint in de woestijn. Hoezo juist
daar? Het is een heftig verhaal en misschien
ook wel herkenbaar in je eigen leven. Wat
doe jij als het leven tegenzit? Of: Hoe houd
jij stand als verzoekingen je pad kruisen?
Collecte: Albanië comité

31/03

Ontmoetingsdienst | Thema: Een nieuw begin - Eindeloos geduld | Nieuwe Testament, Lukas
13:6-9 | dominee G.J. Mantel, Huizen Jan
Verkerk | 1030 De Brug >>> lees verder

>>> vervolg van voorpagina
In deze tijd leven we toe naar Pasen, een
nieuw begin, de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Vandaag lezen we een verhaal
dat Jezus vertelt. Het gaat over een vijgenboom waar geen vijgen aan komen. Het verhaal is een toespeling op het leven van velen
van Jezus’ tijdgenoten. We kunnen de lijn ook

doortrekken naar ons leven vandaag. Is het
niet de bedoeling dat we vruchten dragen,
d.w.z. dat we iets kunnen betekenen voor anderen, dichtbij en ver weg?
Wij zijn een vijgenboom, God is de tuinman
met eindeloos geduld.
Collecte: De Brug

OMZIEN NAAR ELKAAR IN MAART 2019

We helpen elkaar:
Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje (uitspraak van
Moeder Teresa). Met een bakkie koffie erbij, heel gezellig…!! Je kunt ook
meewerken in het diaconale team i.o. Samen nadenken over en praktisch
bezig zijn met de invulling van “omzien naar elkaar”. Voor informatie en
met vragen kun je Aart Schaap benaderen.

We bemoedigen elkaar:
Waar breng jij de bloemen? Elke zondag staat er een mooi boeketje klaar
om te worden gegeven aan een persoon of organisatie die jij wilt bemoedigen, bedanken, verrassen. Zoals afgesproken zijn de bloemen niet bestemd
voor verjaardagen van bezoekers van de Ontmoetingsdiensten. Vanuit De
Brug zijn we betrokken op de Huizer samenleving en personen in onze omgeving. Zo is het boeketje ook een manier van “omzien naar elkaar”.
We delen met elkaar:
Zondag 3 maart collecteren we levensmiddelen voor de Voedselbank.
Zondag 10, 17 en 24 maart collecteren we voor het Albanië comité. Deze organisatie zet zich in voor Albanezen die
in grote armoede leven, met nauwelijks een dak boven het
hoofd, onvoldoende medische zorg, geen kans op een opleiding of werk.
Een groep jongeren uit Huizen gaat in de zomer van 2019 naar Albanië
om te klussen en een kinderbijbelweek te organiseren. De opbrengst van de collecte wordt
bestemd voor een blijvende herinnering voor de Albanese kinderen aan het einde van de
vakantiebijbelweek. Tijdens de themadienst van zondag 3 maart horen we hierover meer.
Informatie over het Albanië Comité is te lezen op www.albaniecomite.nl
Zondag 31 maart 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 27 maart bidden we, in de stilte van een huiskamer, met en
voor elkaar (en anderen). Van 20.00 tot 20.45 uur bij Nel Alta, Ceintuurbaan 12a. Welkom!!

Jezus is...

Brugavond 4 april

Op donderdag 4 april is de volgende
BrugAvond. 3 groepjes presenteren hun
ideeën over: 1. Vaststellen van de kosten
van De Brug en onze eigen bijdrage daaraan; 2. Welke activiteiten worden georganiseerd en wie is daarvoor verantwoordelijk?; 3. opsporen van talenten/gaven die
dienstbaar kunnen zijn aan de organisatie
van de gemeenschap.
Vervolgens gaan we hierover met elkaar
in gesprek en maken we concrete afspraken.
Naast deze en
andere punten,
is er ruimte
voor gezelligheid en gesprek.
Het definitieve
programma
volgt.
Wil je meehelpen de avond
organiseren?
Graag. Meld je
even aan bij Jan
Verkerk.

Mogen wij dit van je weten?

De komende weken zullen de leden van het
Pastoraal team de Brug de regelmatige bezoekers van de Brug en de leden van de Connectgroepen een brief plus vragenlijst overhandigen. Nu zijn wij niet zo van het vastleggen en
administreren, maar meer van het met elkaar
optrekken en het leven delen (met sommige
wekelijks en met anderen juist weer wat onregelmatiger). Maar gelijktijdig is het wellicht

In het christelijk geloof staat Jezus
Christus centraal.
Ook in De Brug is
Hij uitgangspunt 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. 17
maart is alweer de
vierde dienst: Jezus
is… de lijdende.

Nieuwe leden
Liturgieteam
In de vorige Maandbrief
stond een oproep voor nieuwe mensen om het Liturgieteam te versterken, omdat
Willemijn van Zutphen gaat
stoppen. We werden in heel
korte tijd door God verrast
met twee nieuwe mensen die
gaan helpen bij de voorbereidingen van de Ontmoetingsdiensten. Wie het zijn? Jojanneke Spilt en Nicolette Switzer. We wensen hen veel plezier en zegen!

Jojanneke

Nicolette

toch wel goed om een paar praktische dingen
van elkaar te weten om zo elkaars verwachtingen af te stemmen en te voorkomen dat we
voor de voeten lopen in plaats van te ondersteunen. Juist bij "zorg geven aan elkaar" van
groot belang. Uiteraard geldt ook hier: het
staat je vrij om wel of niet de vragenlijst in te
vullen (geheel of gedeeltelijk) en in te leveren.
Wij staan in voor vertrouwelijke behandeling
van de verkregen informatie. Bij vragen: trek
ons aan ons jasje/jurkje.
Het pastoraal team

Connectgroep CenA

Samen de Bijbel ontdekken

Als eerste feliciteren we Mary Joy en Chris
met het mooie bericht over de benodigde papieren voor Mary Joy om in Nederland te
mogen blijven! Veel geluk met elkaar. Zaterdag 30 maart komen we weer bij elkaar.
Henk en Diny gaan een mooie wandeling uitzetten. Waar we gaan wandelen is nog niet
geheel uitgestippeld, maar de route en pleisterplaats(en) zijn zeker op tijd bekend!

Nieuws van de
Connectgroepen
Vorig jaar zijn Aart en Caroline, Bram en
Gezien en Loek en Nel gestart met een Connectgroep. Het doel daarvan was om met elkaar gezellige activiteiten te gaan
doen en elkaar beter
te leren kennen. Dat
dit gelukt is, blijkt
uit het feit dat alle
drie groepen op deze manier en in dezelfde setting door
willen gaan.
Voor degenen die
nog niet deelnemen aan een Connectgroep
gaan Dirk en Bettina Westland een nieuwe
groep starten. Je krijgt daar binnenkort een
uitnodiging voor.
We hebben afgesproken dat we dit jaar 2 activiteiten doen waaraan iedereen kan meedoen, bijv. een vaartocht op het Naardermeer en een wandeling. Daarover volgt
t.z.t.. meer informatie.
Heb je vragen hierover? Stel ze dan aan iemand van het pastoraal team of neem contact op met Nel (nalta@solcon.nl; of 0355258650)

Meeleven

Vanaf 14 maart ga ik tot de zomer met belangstellenden een aantal hoofdstukken vanaf
Genesis 1 lezen. Ben je niet (meer zo) gewend om (geregeld) in de bijbel te lezen, dan
is dit een mooie kans om het (weer eens) op
te pakken. We helpen elkaar bij het lezen en
stimuleren elkaar om iedere
3 weken 2 of 3 hoofdstukken thuis te lezen. Per
hoofdstuk beantwoorden we
thuis een aantal vragen die
ons helpen om het bijbelgedeelte (een beetje) te begrijpen en ook wat de woorden
van God voor ons (kunnen)
betekenen. We lezen uit de
Nieuwe Bijbelvertaling
(2004) en het is handig om pen en papier mee
te nemen voor eventuele aantekeningen. Heb
je geen bijbel, dan zoeken we samen naar een
mogelijkheid om hem aan te schaffen.
Zin om vanaf 14 maart mee te doen? Welkom. Graag even aangeven per mail of mobiel: evangelist@hervormdhuizen.nl of 06
5799 2829. Zodra je aangemeld hebt, ontvang je de uitleg en de vragen die je thuis kan
beantwoorden.
We komen bijeen in De Brug
(Keucheniusstraat 36) op de volgende avonden: donderdag 14 maart, 11 april, 2 mei, 23
mei en 13 juni (slotavond met eten).

De moeder van één van de zangeressen, Reina Bout, is overleden. We leven mee met Reina en haar gezin. Haar moeder
is 66 jaar geworden…Ons gebed is dat God je zal troosten.
Johanna Sonneveld moest plotseling in het ziekenhuis opgenomen worden vanwege hartklachten. Na een noodzakelijke
ingreep is zij nu thuis en gaat het gelukkig weer goed. We
zijn, met Johanna en Cor, dankbaar dat het zo gegaan is.

De volgende maandbrief
(april) verschijnt op
zondag 31 maart 2019. Leuk
als je meeschrijft!
Tekst hiervoor graag
woensdag 31 maart inleveren
maandbrief@debrughuizen.nl

