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Ontmoetingsdiensten in mei 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

05/05

Ontmoetingsdienst | Thema: De hele wereld moet
het weten…| Oude Testament, Psalm 67 |
evangelist Jan Verkerk en zendelinge Marieke Ebbers | 1030 De Brug
Op de eerste zondag van de oneven
maand hebben we een Themadienst. Tijdens
deze Themadienst lezen we in de bijbel
Psalm 67. In deze dienst komt zendelinge
Marieke Ebbers (Zuid-Afrika) vertellen hoe
zij de blijde boodschap van Jezus doorgeeft
anderen in Zuid-Afrika. We zijn benieuwd of
zij Gods zegen ervaart en mensen ziet veranderen als ze Jezus (gaan) volgen.
Collecte: Voedselbank (in natura)

26/05

Ontmoetingsdienst | Thema: n.n.b. | Nieuwe Testament, Lukas 13:6-9 | dominee Gerben Roest uit Huizen | 1030 De Brug
Collecte: De Vakantietas

30/05

Ontmoetingsdienst | HEMELVAARTSDAG - Thema: Op zoek naar de hemel | Nieuwe Testament, Handelingen 1:1-14| evangelist Jan
Verkerk | 1030 De Brug
Deze donderdag is het
‘Hemelvaartsdag’. Maar ja, als je zo heerlijk
vertoeft op deze aarde, dan is de hemel natuurlijk wel een heel eind weg. Hoewel…,
misschien zeg je het zelf ook wel eens na een
lekker hap: ‘Dat smaakt hemels’, of als het
Ontmoetingsdienst | Thema: n.n.b. | Dominee M. van heerlijk is om te leven: ‘Het voelt als de hemel op aarde’. Rondom overlijden komt de
Duijn, Zeist | 1030 De Brug
hemel ook nog weleens ter sprake… Als het
Collecte: De Vakantietas
over de hemel gaat, is er meestal wel een asOntmoetingsdienst | Thesociatie met God. Vandaag kloppen we bij
ma: Jezus is … God en
Hem aan om er wat meer over te weten te
mens | Nieuwe Testament, Filippenzen 2:1- komen.
11 | evangelist Jan Verkerk | 1030 De Brug
Collecte: De Brug
In het christelijk geloof staat Jezus
Christus centraal. Ook in De Brug is Hij uitOntmoetingsdienst | Thema: Naar Jezus toe, maar
gangspunt en inspiratiebron en nog veel
hoe? | Nieuwe Testament, Markus 2:1-12 |
meer, daar denken we dit jaar één zondag in
maand samen over na. Vandaag gaan we aan evangelist Jan Verkerk | 1030 De Brug
Als Jezus thuis in Kafarnaüm is, strode slag met ‘Jezus is… God en mens’. Oké,
men de mensen toe. Het zijn er zoveel dat
laten we eerlijk zijn, een onmogelijkheid…
niemand meer door de deur het huis in kan,
in ons denken. Hoe kan een mens God zijn
full house. Jezus verkondigt de aanwezigen
en God een mens? We gaan er samen over
het goede nieuws van God. Als er 4 vrienden
nadenken en als jij nog een vraag bedenkt,
mail hem naar mij dan kan ik die ook meene- met een verlamde aankomen, is er ook voor
hen geen toegang tot Jezus. Een probleem, ze
men in de voorbereiding van deze Ontmoewillen naar Jezus toe, maar hoe? Wat staat
tingsdienst: evangelist@debrughuizen.nl
(weleens) jou in de weg om naar Jezus toe te
Collecte: De Vakantietas
gaan?

12/05
19/05

02/06

Gelezen op: www.izb.nl

Elke keer nieuw

Mirjam Meijer-Berends
behoorde tot de eerste dopelingen in de missionaire
pioniersplek ‘De Brug’ in
Huizen. Na jaren van ‘wat
los-vast shoppen’ en een
‘knipperlichtrelatie met
God’, vond ze daar een geloofsgemeenschap waar ze
zich helemaal thuis voelt.
‘Ik zou niet meer zonder
kunnen.’
‘Mijn ouders moesten spijt
betuigen toen ze in de kerk
wilden trouwen, terwijl ze al
in verwachting van mij waren. Dat ging hen te ver,
want ik was heel welkom.
Ze wilden daarna op zoek
naar een andere kerk, maar
dat is er nooit echt van gekomen. Ik kreeg een vrije opvoeding; ik kreeg wel dingen
mee van de Bijbel en het geloof, maar naar de kerk gingen we vrijwel nooit. Als puber vond ik het best verwarrend: er zijn zoveel kerken
en stromingen – alles kon
waar zijn, maar wat moest
ik?

Met leeftijdgenoten ging ik
weleens mee
naar evangelische gemeente.
‘Als je God wilt
leren kennen,
kom dan naar
voren’ hoorde ik
in Amsterdam in
zo’n gemeente.
Een onweerstaanbare kracht
dreef me naar
het podium; ik
moest als enige
vreselijk huilen.
‘Gefeliciteerd met je bekering’, zeiden ze na afloop.
Maar het beklijfde niet. Ik
vond het uiteindelijk toch
teveel happy-clappy.’
Vormend
‘Een stage in het kader van
mijn studie bracht me naar
een project van SOSKinderdorpen in ZuidAfrika. Ik voelde me er alleen en ging met anderen
mee naar een chapel. Voor
het eerst van mijn leven
hoorde ik daar preken die
me hielpen bij de vragen
waar ik mee zat. Praktisch
en vormend.
Terug in Nederland moest ik
mijn draai zien te vinden;
dan ging ik zomaar maanden
weer niét naar de kerk, wel
naar een Alphacursus. Ik
vond het geloof wel zo belangrijk dat ik bewust een
christelijke datingssite opzocht, toen ik op zoek was
naar een relatie. En uitgerekend daar kwam ik in contact met Remmer, niet gelovig. Hij had zich bij de

christelijke site ingeschreven
omdat hij geen oppervlakkige relatie wilde.
Ruimte
Op een feestje raakte ik aan
de praat met een oom van
een goede vriendin. Hij zei:
zal ik Jan Verkerk van ‘De
Brug’ niet eens vragen om je
te bellen? We wisselden
nummers uit en kort daarna
ontmoette ik hem. Het duurde nog wel voordat ik er
kind-aan-huis zou worden.
De gesprekken op weg naar
de doop waren voor mij als
een warm bad. Ik zag hoe
alle eerdere contacten en ervaringen hadden bijgedragen
aan een ontwikkeling naar
de belijdenis en de doop.
‘Kom zoals je bent’, is een
slogan die ze vaak gebruiken
in De Brug. Ik voelde meer
dan welkom. Ook bij God.
Dat besef van geloof als een
vrije ruimte van echte liefde,
wat ik altijd latent heb ervaren, kwam hier tot bloei.
Liefde
Ons huwelijk, in een klein
wit kerkje op een heuvel in
Portugal, was een hoogtepunt in mijn leven, maar de
doopdag, 6 december 2015,
nog veel meer. Deze keuze
weegt ook het zwaarst: ‘Ja’
zeggen tegen God, omdat
Hij volmondig ‘ja’ zegt tegen jou. Remmer sprak in
het openbaar zijn steun voor
een christelijke opvoeding
van onze kinderen uit. En
terwijl ik zeven maanden
zwanger was van Woed,
Lees verder op volg. blz. >>>

stond ik daar met Bent, en
bracht hem bij God om te
worden gedoopt. “Hier ben
ik, grotere liefde kan ik U
niet geven…”
Lange tijd heb ik de doop als

een soort examen beschouwd.
Ik legde de lat heel hoog.
Maar als ik Jezus volg op zijn
weg naar het kruis, dringt
steeds weer tot me door dat
het om heel iets anders gaat,
namelijk, dat je geliefd bent.

Geloven en dopen zijn met

elkaar verbonden. Geloof 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 Verkerk. Wees vrijmoedig.
Een datum voor een doopdienst bespreken we in onderling overleg.

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

Daarom deed Hij dat voor
mij, voor ons. Dat verhaal
wordt nooit oud, maar is elke
keer weer nieuw.’

Jezus is...

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. 19 mei
(is alweer de zesde
dienst: Jezus is…
God en mens.

Heb je een foto van een activiteit van De Brug gemaakt?
Mail hem door!
evangelist@debrughuizen.nl

In or out, for men only…!
Mannenontbijt op zaterdag 11 mei 2019
aanvang 8:oo uur
Prikkelt de vraag…van harte uitgenodigd!
Are you in or out?
Daar gaan we het over
hebben.

OMZIEN NAAR ELKAAR IN MEI 2019
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 deze maand staat er elke zondag een mooi
boeketje klaar om, door jou, te worden gegeven aan een persoon of organisatie die jij wilt bemoedigen.
Een bloemetje namens ons allen, betrokken op de Huizer samenleving en
personen in onze omgeving.
We “delen” met elkaar:
Zondag 5 mei collecteren we
LEVENSMIDDELEN voor De Voedselbank.
Zondag 12, 19 en 26 mei collecteren we voor de zomeractie: De
Vakantietas. Deze actie is opgezet door Kerk in Actie en bedoeld
voor kinderen die in armoede leven en opgroeien. Voor deze kinderen duurt de zomervakantie erg lang. Ze kunnen niet
weg, en moeten zich dus 6 weken thuis vermaken. Hoe leuk is het om hen,
als bezoekers van De Brug, een tas te geven met wat spulletjes om in de zomer mee bezig te zijn. De vakantietassen, kleurige rugtassen, zullen begin
juli worden uitgedeeld op een basisschool in Huizen. Hemelvaartsdag 30
mei collecteren we weer voor De Brug.
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 29 mei bidden we met en voor elkaar (en anderen). Van 20.00 tot 20.45 uur bij
Nel Alta, Ceintuurbaan 12a Welkom!!

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
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

Connectgroepen opgelet!!
Er komt een gezamenlijke activiteit aan, nl:
VAREN op het Naardermeer.
Onder leiding van Cor
Heutink vaart er op
vrijdagavond 5 juli een
speciale Brug boot uit
om 19.45 uur tot ongeveer 22.15 uur. Cor
weet heel veel te vertellen over de planten en
dieren in de omgeving
en doet dat op een heel enthousiaste manier.
Altijd al eens willen doen? Dit is je kans en dan ook nog
met allemaal leuke mensen die je kent van de Brug. Dat
wil je echt niet missen.
Heb je nog geen plek binnen een Connectgroep? Geen
probleem, je kunt gewoon mee.
De kosten zijn € 5,- per persoon en daarmee draag je bij
aan het werk van Natuurmonumenten.
Je kunt je opgeven door bovenstaand bedrag in een envelop te doen waarop je naam staat en je telefoonnummer.
Deze envelop kun je inleveren bij Aart of Nel.
Er kunnen ongeveer
30 mensen mee;
wacht dus niet te
lang maar meld je
aan!
Meer informatie
volgt in de maandbrief van juni.

De volgende maandbrief (juni
en juli) verschijnt op
zondag 1 juni 2019. Leuk als je
meeschrijft!
Tekst hiervoor graag
woensdag 22 mei inleveren
maandbrief@debrughuizen.nl

Connectgroep
‘Voor Elkaar’

Zaterdagmiddag 1 juni gaan we
midgetgolfen op de baan in Lage
Vuursche. Meer informatie komt
via de mail.

Eerst dit...

Eerst dit is een dagelijkse bijbelpodcast van EO en IZB
via WhatsApp voor thuis of onderweg. Elke dag 7 minuten bijbellezing en overdenking. Luisteren helpt je om in
je drukke leven te groeien in geloof in God en het volgen
van Jezus.

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

Welkom op 7 mei… de BrugAvond
Je wordt hiermee van harte uitgenodigd voor de BrugAvond op dinsdag 7
mei. We gaan samen (verder) nadenken over de toekomst van De Brug en
onze verantwoordelijkheden daarbij. We hebben elkaar nodig om hier vorm
aan te geven en daarom: als het even kan, kom ook op de BrugAvond.
Hieronder een indruk van het programma:
Inloop 19.30-45 uur - Start 19.45 uur
Thema’s waar we samen over nadenken:
• De Brug vol talent
• De Brug en vrijwilligers
• Wat is De Brug ons waard?
Pauze rond 21.00 uur
We drinken een kop koffie/thee
Gespreksonderwerpen in groepjes
• Hoe zouden we het parkeerprobleem kunnen oplossen/anders mee
omgaan?
• Hoe kijken we naar Silo, kunnen we de opstelling wijzigen, wat zijn de
ideeën van de bezoekers? Ander gebouw?
• Tip & Top
• Vragen/opmerkingen
Afsluiting rond 21.30 uur met borrel en hapje
De BrugAvond wordt gehouden in gebouw Silo.

Op zoek naar de hemel
Breng op Hemelvaartsdag (donderdag 30
mei) iets hemels mee naar de Ontmoetingsdienst (verhaal, gedicht, eten, recept, drinken, ervaring, kunstwerk, tekening etc.).
Het is jou misschien ook weleens overkomen,
ineens is er iets van de hemel op aarde. Een
extase, iets moois, zachts, liefs, lekkers, een
verrukking, noem het maar ‘gewoon’ iets hemels.
Wanneer overkwam jou dat voor het laatst?
Lang geleden, vandaag nog of is het bij jou
veel gelijkmatiger, geen buitengewone hoogte
- en ook geen dieptepunten. Misschien noem
jij de dingen niet ‘hemels’ naar meer als iets
van ‘gewoon genieten’. Wat is voor jou genieten en/of hemels?

Tijdens de Ontmoetingsdienst op Hemelvaartsdag 30 mei vertelt de voorganger iets
over de betekenis voor ons van de Hemelvaart
van Jezus en willen we een aantal ‘hemelse
ervaringen en genietmomentjes’ met elkaar
delen.
Zou jij iets mee willen nemen naar de Ontmoetingsdienst waar jij een bepaalde soort
‘hemels gevoel’ bij had en/of hebt. Het zou
fijn zijn om dat met elkaar te delen zodat er
op Hemelvaartsdag wat meer hemel op aarde
zal zijn.
Waar kan je aan denken? Aan een lekker recept, iets van jou hobby, een ervaringsverhaal,
een foto, creatieve uiting, een gedicht, een
lied, een baksel, een… vul maar in...

