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maandBRIEF 

07/04 Ontmoetingsdienst | The-
ma: Een nieuw begin - Be-

moedigd weer verder | Nieuwe Testament, 
Lukas 9:28-36 | 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. Vandaag lezen we dat 
Jezus met drie leerlingen een berg op gaat 
om te bidden. Boven op de berg verschijnen 
ineens uit de hemel twee mannen, Mozes en 
Elia. Zij bespreken het reisplan van Jezus’ 
aanstaande ‘uittocht’ met Hem: zijn sterven, 
opstanding en hemelvaart. Het wordt een 
weg waar Hij als een berg tegen opziet en die 
zal gaan door het diepste dal. Ook jij ziet 
misschien wel als een berg tegen iets op. Wie 
bemoedigt jou dan en bespreekt met jou een 
reisplan? 
Collecte: Marieke Ebbers 
 

14/04 Ontmoetingsdienst | The-
ma: Een nieuw begin - Ont-

vangen om te delen | Nieuwe Testament, 
Lukas 20:9-19 | 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. We in de bijbel een ver-
haal dat gaat over een wijnaard, pachters, lei-
derschap en de zoon. De gelijkenis zet ons 
op veel spoortjes van ons eigen leven en het 
leven en sterven van Jezus Christus. Daar-
mee bepaalt het verhaal ons bij de menselijke 
schuld maar ook bij het reddende initiatief 
van God. God maakt een nieuw begin met 
ons, ook al sparen wij zijn Zoon zelf niet. 
Collecte: Marieke Ebbers 
 

19/04 Ontmoetingsdienst | Vesper 
| het begin van een nieuw 
begin | evangelist Jan Ver-

kerk | 1945 De Brug 
  Op Goede Vrijdag wordt in De Brug 
een Vesper, een korte avonddienst, gehou-
den. Het thema is: ‘Het begin van een nieuw 
begin’. Tijdens deze Vesper luisteren we o.a. 
naar liederen van Adrian Snell die worden 
afgewisseld met momenten van stilte. De 
dienst heeft een sober karakter. De deuren 
van gebouw Silo gaan open om 19.15 uur. 
De Vesper start om 19.45 uur en duurt tot on-
geveer 20.30 uur. Iedereen is welkom! 
 

21/04 Ontmoetingsdienst | PA-
SEN - Thema: Jezus is… de 

Opstanding | Nieuwe Testament, Johannes 
20:1-18 | 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 denken we dit jaar één zondag in 
maand samen over na. Vandaag gaan we aan 
de slag dat Jezus de Opstanding is. Hoe kan 
het vandaag ook anders, want het is Pasen. ? 
In de geschiedenis die we lezen, gaat Maria 
uit Magdala naar het graf met het idee dat het 
lichaam van Jezus daar ligt. Het graf blijkt 
leeg en dat zorgt voor veel verwarring. Maria 
is ten einde raad en blijft huilend achter bij 
het lege graf, totdat… 
Collecte: Albanië comité 
 

28/04 Ontmoetingsdienst | The-
ma: n.n.b. | Nieuwe Testa-
ment, Lukas 13:6-9 | domi-

nee Pim Verhoef uit Nijkerk | 1030 De Brug 
Collecte: De Brug 

Ontmoetingsdiensten in april 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 

Vindplaats voor zoekers 

http://www.debrughuizen.nl


Jezus is...  
In het christelijk ge-
loof 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 na-
men waarmee Jezus 
aangeduid en/of ge-
kenmerkt wordt. 21 
april (PASEN) is 
alweer de vijfde 
dienst: Jezus is… de 
Opstanding. 

Brugavond uitgesteld naar 
7 mei i.p.v. 4 april 

 

Dinsdag 7 mei is de volgende BrugAvond. 3 
groepjes presenteren hun ideeën  over: 1. 
Vaststellen van de kosten van De Brug en on-
ze eigen bijdrage daaraan; 2. Welke activitei-
ten worden georganiseerd en wie is daarvoor 
verantwoordelijk?; 3. opsporen van talenten/
gaven die dienstbaar kunnen zijn aan de or-
ganisatie 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. 

Volle sterkte 
Door de komst van He-
dwig Baas-Alta is het Li-
turgieteam helemaal op 
volle sterkte (Hedwig is de 
vrouw van Peter Baas die 
geregeld gitaar speelt in de 
Ontmoetingsdienst). 
Per 1 mei stopt Willemijn Wiesenekker met 
het Liturgieteam. We bedanken haar voor haar 
inzet voor De Brug. Het Liturgieteam bestaat 
nu uit: Hedwig Baas, Caroline Schaap, Jojan-
neke Spilt, Nicolette Switzer en Jan Verkerk. 

Wil je een keertje meemaken wat het 
Liturgieteam allemaal doet? Kom gerust een 
keer naar een overleg. De eerstvolgende is 
ma. 1 april en daarna ma. 6 mei. We starten 
om 19.45 uur in de hal bij mijn werkkamer in 
’t Visnet. 

Kijktip van de maand 
The Shack, een film te zien op Netflix. In de 
nasleep van een vreselijke, persoonlijke tra-
gedie ontvangt Mackenzie Allen Philips een 
mysterieuze brief met een uitnodiging voor 
'de hut'. De uitnodiging is ondertekend door 
'Papa', de bijnaam voor God van zijn vrouw. 
Mackenzie gaat op de uitnodiging in en be-
vindt zich vervolgens op een ingrijpende reis 
op zoek naar de waarheid, vergeving en ac-
ceptatie. Heb jij ook een kijktip? Mail hem 
naar maandbrief@debrughuizen.nl 

Safe the date, for men only…! 

Mannenontbijt zaterdag 

11 mei 2019 

Let op de maandbrief van mei voor 
het thema… en mededelingen. 

mailto:maandbrief@debrughuizen.nl


OMZIEN NAAR ELKAAR IN APRIL 2019 
 
We HELPEN 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 deze maand staat er elke zondag een mooi 
boeketje klaar om, door jou, te worden gegeven aan een persoon of organi-
satie die jij wilt bemoedigen.  
Een bloemetje namens ons allen, betrokken op de Huizer samenleving en 
personen in onze omgeving. 
 
We DELEN met elkaar: 
Zondag 7, 14 en 21 april collecteren we voor het 
werk van Marieke Ebbers in Mamelodi, een towns-
hip vlakbij Pretoria in Zuid Afrika. Marieke doet dit 
werk via Operatie Mobilisatie. Meetse a Bophelo 
Centre is het centrum van waaruit de ministries van 
AIDS Hope plaatsvinden. Een internationale team 

verzorgt verschillende ministries waarmee ze mensen in Mamelodi 
hoop willen brengen, maar bovenal willen vertellen van de Hoop 
die ze hebben in God en hoe zijzelf die hoop ook kunnen delen met 
anderen. Een keer per jaar worden kinderen en jongeren meegenomen op kamp voor een 
weekend. Het is een speciale tijd voor de kinderen, jongeren en het team. Goed voor de 
onderlinge relaties en er wordt dieper ingegaan op thema's als ' wie is Jezus', 'God de Va-
der', ' onze identiteit in God'. Dit jaar is het thema ' Follow Me', over het volgen van Jezus. 
In juni staat het kamp gepland voor de jeugd en in oktober het kamp voor 
de afterschool. Naast de tijd met God is er ook veel tijd voor spelletjes, 
zwemmen, lekker eten enzovoort. Vanuit De Brug wensen wij alle deelne-
mers een fijn kamp en bestemmen het collectegeld voor deze mooie acti-
viteit. 
Zondag 28 april 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 tij-
dens 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 opge-
ven. Samen, met en voor elkaar, bidden is een wezenlijk 
onderdeel van ons wekelijks samenzijn. 
 
Woensdag 24 april bidden we, in de stilte van een huiskamer, met en 
voor elkaar (en anderen). Van 20.00 tot 20.45 uur bij Nel Alta, Ceintuur-

baan 12a. Welkom!! 



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

maandbrief 
@debrughuizen.nl 

De volgende maandbrief (mei) 
verschijnt op 

zondag 26 april 2019. Leuk als 
je meeschrijft! 

Tekst hiervoor graag 
woensdag 22 april inleveren 

maandbrief@debrughuizen.nl 

Heb je een foto van een activiteit van De Brug gemaakt? 
Mail hem door! 

evangelist@debrughuizen.nl 

Geloven en dopen 
zijn met elkaar verbonden. Ge-
loof jij in Jezus Christus 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 Ver-
kerk. 
Wees vrij-
moedig. 
Een datum 
voor een 
doop-
dienst bespreken we in onder-
ling overleg. 

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 06 30479781 dhwest@xs4all.nl  

Een nieuw begin 
In onze gedachten en gebeden 

zijn allen die worstelen met vragen van ‘waarom’: 
wie een dierbare door een ernstig ongeval verloren heeft 

wie een geliefde verloor door een misdaad, 
wie is overvallen door een vreselijke ziekte 
wie door een vreselijk noodlot is getroffen. 

Wij bidden dat wij niet oordelen, maar meeleven 
zodat er -hoe klein ook- een nieuw begin mogelijk is. 

In onze gedachten en gebeden 
zijn allen die geen vrucht kunnen dragen 

omdat zij zich eenzaam en verloren voelen 
omdat zij niet begrepen worden 

omdat zij zich niet sterk en krachtig voelen 
omdat zij niet gevoed worden, geen steun krijgen. 

Wij bidden om geduld, 
zodat er -hoe klein ook- een nieuw begin kan groeien.’ 

 
Bron: 
Kerk in actie 

Broodkruimels 
Een bezoekje op het internet waard: 
www.dagelijksebroodkruimels.nl 
Inspirerende afbeeldingen, teksten, 
video's en producten.  
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Welkom 

Werd er koffie of thee voor je 
ingeschonken bij binnen-
komst? Een nieuw gezicht ge-
zien? Dat kan heel goed! De 
laatste maanden zijn er men-
sen weggegaan bij de kosters, 
maar ook weer fijne nieuwe 
mensen bijgekomen. We he-
ten Sonja, Mary Joy, Annie, 
Elly, Henk en Diny nogmaals 
van harte welkom via deze 
weg! Wat fijn dat er zo'n 
mooie groep is ontstaan om 
bezoekers warm welkom te 
heten! En natuurlijk ook onze 
dank aan de oudgedienden 
van de club! Jullie worden 
gezien en gekoesterd. 

Stille week De week voor 

Pasen wordt ook wel ‘Stille 
week’ genoemd. Op maandag, 
dinsdag, woensdag en donder-
dag (15-18 april) kun je ‘Stille 
week-bijeenkomsten’ bezoeken. 
Een half uur bezinning met le-
zingen uit de bijbel, stiltemo-
menten, samenzang en gebed. 
Nieuwe Kerk, Brede Englaan, 
Huizen Aanvang 19.15 uur. 

Vesper Op Goede Vrijdag 19 

april wordt in De Brug een Vesper, 
een korte avonddienst, gehouden. 
Tijdens deze Vesper worden gedeel-
ten uit de lijdensgeschiedenis van 
Jezus gezongen. We luisteren naar 
stukken van Adrian Snell afgewis-
seld met stiltemomenten. De deuren 
open: 19.30 uur. De Vesper start om 
19.45 uur en duurt tot ongeveer 

20.30 uur. Iedereen is welkom! 

Alpha! 
Ken jij iemand die met vragen rondloopt 
over het leven, of over God, of het christe-
lijk geloof? Iemand die in een ontspannen 
sfeer daar over wil praten en iets over wil 
leren? En dat dan gecombineerd met een 
goede maaltijd en gezelligheid? 
Op dinsdag 9 april start er een nieuwe Alpha
-cursus. Deelnemers aan de cursus, plus een 
aantal mensen uit de kerk, eten met elkaar 
een prima maaltijd, kijken een filmpje van 
een kwartiertje over een onderwerp dat 
met het christelijk geloof te maken heeft, 
en gaan dan in kleine groepen met elkaar 
in gesprek.  
De cursus is helemaal gericht op mensen 
die weinig of niets van het christelijk ge-

loof weten, of er niet zo veel (meer) van ge-
loven. Alle vragen zijn welkom! 
 
Natuurlijk is het ook heel erg leuk om dit sa-
men te doen. Dus neem vooral iemand mee! 
Meer info vind je op http://debrughuizen.nl/
alphacursus-huizen/ 

Kids Kledingbank 
Op zaterdag 6 april vindt de Kids Kledingbank plaats. Hier 
wordt kosteloos kleding aangeboden aan gezinnen die 
(tijdelijk) zelf geen kleding kunnen kopen. 
De kinderkleding kun je inleveren op donderdag 4 april van 
19.30 - 21.00 uur  of vrijdag 5 april van 08.30 - 10.00 uur in 
de Zenderkerk, Borneolaan 30 in Huizen. 
We zoeken voor vrijdagochtend 5 april nog mensen die met 

ons de kleding willen sor-
teren. Vanaf 08.30 uur 
zijn we aanwezig. Je hulp 
is heel welkom, ook al is 
het 'maar' een uurtje! Op-
geven kan via kleding-
bankhuizen@gmail.com, 
of schuif gezellig aan die 
ochtend. Hopelijk tot dan! 
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