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maandBRIEF 

02/06 Ontmoetingsdienst | 
Thema: Naar Jezus toe, 

maar hoe? | Nieuwe Testament, Markus 
2:1-12 | evangelist Jan Verkerk | 1030 De 
Brug 

Als Jezus thuis in Kafarnaüm is, stro-
men de mensen toe. Het zijn er zoveel dat 
niemand meer door de deur het huis in kan, 
full house. Jezus verkondigt de aanwezigen 
het goede nieuws van God. Als er 4 vrienden 
met een verlamde aankomen, is er ook voor 
hen geen toegang tot Jezus. Een probleem, ze 
willen naar Jezus toe, maar hoe? Wat staat 
(weleens) jou in de weg om naar Jezus toe te 
gaan? 
Collecte: Vakantie Bijbel Week en Kinderva-
kantieweek Huizen 

 

09/06 Ontmoetingsdienst | 
Thema: PINKSTEREN - 

Jezus gaf de Geest | Nieuwe Testament, 
Handelingen 2:1-42 | evangelist Jan Verkerk 
| 1030 De Brug 
Deze zondag is het Pinksteren en maandag 
ook. Pinksteren heeft alles met Jezus te ma-
ken. Hij had beloofd dat als Hij terug zou 
gaan naar de hemel, de Geest van God naar 
de aarde zou komen. Deze zondag lezen we 
wat er met Pinksteren in Jeruzalem gebeurde 
en wat de gevolgen waren die ook vandaag 
nog zichtbaar zijn. 
Collecte: Vakantie Bijbel Week en Kinderva-
kantieweek Huizen 
 

16/06 Ontmoetingsdienst | 
Thema: n.n.b. | Dominee  

S.C. Honing, Woubrugge | 1030 De Brug 
Collecte: Vakantie Bijbel Week en Kinderva-
kantieweek Huizen 
 

23/06 Ontmoetingsdienst | 
| Dominee  P.M. van ’t Hof, 

Huizen | 1030 De Brug 
Collecte: Vakantie Bijbel Week en Kinderva-
kantieweek Huizen 
 
De volgende weken is Jan Verkerk op vakantie. 

 

30/06 Ontmoetingsdienst | 
| Evangelist René Strengholt, 

Delfgauw/Delft | 1030 De Brug 
Collecte: De Brug 
 
 

07/07 Themadienst | Tom van der 
Poel en Aart Schaap | 1030 De 

Brug 
Collecte: Voedselban, levensmiddelen 
 

14/07 Ontmoetingsdienst | Bram 
de Jong | 1030 De Brug 

Collecte: Vakantie Bijbel Week en De Kin-
dervakantieweek Huizen 
 

21/07 Ontmoetingsdienst | 
Thema: Jezus is … het 

Woord | Nieuwe Testament, Johannes 1: 1-
18 | evangelist Jan Verkerk | 1030 De Brug 
In het christelijk geloof staat Jezus Christus 
centraal. Ook in De Brug is Hij uitgangspunt 
en inspiratiebron en nog veel meer, daar den-
ken we dit jaar één zondag in maand samen 
over na. Vandaag gaan we aan de slag met 
‘Jezus is… het Woord’. Johannes is een 
evangelist en schrijft: ‘In het begin was het 
Woord, het Woord was bij God en het Woord 
was God. Alles is erdoor ontstaan en zonder 
dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het 
Woord was leven en het leven was het licht 

Lees verder op volg. blz. >>> 

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 

Ontmoetingsdiensten in juni en juli 2019 

http://www.debrughuizen.nl


Vervolg blz. 1 
voor de mensen’. Zou Johannes met ‘Woord’ 
Jezus bedoelen zoals in het thema staat? Als 
dat zo is, dan is er wel het een en ander uit te 
leggen. 
 
Collecte: Vakantie Bijbel Week en De Kinder-
vakantieweek Huizen 
 

28/07 Ontmoetingsdienst | Thema: 
Leren en voordoen | Nieuwe 

Testament, 1 Tessalonicenzen 5,12-22 | evan-
gelist Jan Verkerk | 1030 De Brug 

Paulus is iemand die op veel plekken rond het 
gebied van de Middellandse Zee over Jezus 
vertelde. Hij schreef ook brieven aan kerken 
die hij gesticht had. Zondag lezen we een 
stukje uit een oude brief aan de gemeenschap 
in Tessalonica. En dat komt ons heel goed van 
pas, want zo komen ook wij aan de weet hoe 
we als de gemeenschap van De Brug vorm en 
inhoud kunnen geven aan het samen volgen 
van Jezus. 
Collecte: De Brug 

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  

Meeleven 
We leven mee met Elly Zwaan die haar enkel gebroken heeft. 
Ze wilde nog graag even dweilen voordat haar dochter kwam en 
gleed uit op de natte vloer! Van harte beterschap Elly en veel geduld! 
 
Annie Stiphout is weer thuis na de operatie aan haar schouder en 

een kort verblijf in een zorghotel. Samen met Annie zijn wij blij en 
dankbaar. Nu volgt een periode van therapie waarna zij weer voor 
zichzelf kan zorgen. Annie vindt een kaartje wel gezellig. Haar adres 
is: Van Brakelstraat 43, 1271 WE Huizen.  

Geboren 16 april 2019: Jasmijn Lisa 
Wij feliciteren Claudia en Remco met de geboorte van Jasmijn 
Lisa. Onze wens is dat zij mag opgroeien in gezondheid, om-
ringt met de liefde van mama en papa en grote broer Julian. 

De volgende maand-
brief (augustus) ver-
schijnt op zondag 28 
juli 2019. Leuk als je 

meeschrijft! 
Tekst hiervoor graag 

woensdag 24 juli 
inleveren 

maandbrief@debrughuizen.nl 
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OMZIEN NAAR ELKAAR IN JUNI EN JULI 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… gezellig in de vakantieperiode. 
 
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 2, 9, 16, 23 juni en 14 en 21 juli collecteren 
we voor de Vakantie Bijbel Week en De Kinderva-
kantieweek Huizen. De VBW wordt georganiseerd 
vanuit de Hervormde Gemeente Huizen en wordt ge-
houden van 20 t/m 23 augustus. De VBW is een feest 
voor kinderen in Huizen in de leeftijd van 6-13 jaar. In de laatste week van 

de zomervakantie gaan de kinderen heel veel leuke dingen doen en leren over God en de 
Bijbel. De activiteiten lopen uiteen van bouwen, knutselen, spellen tot theater, kletsen en 
met elkaar eten. Ieder jaar komen zo’n 200 kinderen en 75 jonge tie-
ners naar de VBW. 
De Kindervakantieweek Huizen wordt georganiseerd door de Stich-
ting KinderVakantieWerk Huizen en is oorspronkelijk opgericht voor 
kinderen waarvan de ouders/verzorgers onvoldoende financiële midde-
len hebben om deel te nemen aan ‘reguliere’ vakantieactiviteiten. Ech-
ter, inmiddels is de Kindervakantieweek uitgegroeid tot een groot eve-
nement voor alle kinderen in en rondom Huizen. In de laatste maand 
van de zomervakantie zijn de kinderen van maandag 
tot en met vrijdag welkom om te genieten van een 
week vol verschillende activiteiten en gezelligheid. De 
Kindervakantieweek Huizen is dit jaar van 12 t/m 16 
augustus. Zondag 7 juli collecteren we levensmiddelen voor de Voedselbank. Zondag 
30 juni en 28 juli 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 el-
kaar, bidden is een wezenlijk onderdeel van ons wekelijks samenzijn. 
 

Woensdag 22 juni bidden we met en voor elkaar (en anderen).  
Vanaf 20.00 uur bij Nel Alta, Ceintuurbaan 12a. 
Woensdag 24 juli bidden we met en voor elkaar (en anderen). 
Aansluitend op Eten bij De Brug van +/- 20.00 uur in gebouw 
Silo. 



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

evangelist@debrughuizen.nl 

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 be-
handelen we één 
van de namen 
waarmee Jezus 
aangeduid en/of 
gekenmerkt 
wordt. 21 juli (is 
alweer de zevende 
dienst: Jezus is… 
het Woord. 

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 en-
thousiaste 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 mis-
sen. 
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 Natuurmonu-
menten. 

Je kunt je opgeven door bovenstaand bedrag in 
een envelop te doen waarop je naam staat en je 
telefoonnummer. Deze envelop kun je inleve-
ren bij Aart of Nel. 

Er kunnen ongeveer 30 mensen mee; wacht 
dus niet te lang maar meld je aan! 

Connectgroepen opgelet!! 

Diaconale gedachte: 

“Bidden leidt tot een zuiver hart; 
een zuiver hart leidt tot liefde; 

liefde zet je aan tot daden voor je naasten; 
en deze inzet leidt op zijn beurt 

tot de vrede van het hart. 
Dus door het gebed hebben wij alles: 

zuiverheid, vreugde, liefde, inzet en vrede!” 
 

Moeder Teresa 

mailto:evangelist@debrughuizen.nl


Ook in De Brug: 
Digitaal collecteren 
 
Vanaf zondag 2 juni is het mogelijk om digi-
taal te geven tijdens de collecte. 
 
Contant geld is lang niet meer vanzelfspre-
kend. Betalen doen we steeds vaker met de 
pinpas en ook het betalen met de smartphone 
komt steeds vaker voor. Deze ontwikkelingen 
zijn niet meer tegen te houden, maar hebben 

wel tot gevolg dat het voor mensen moeilijker 
is om mee te doen met de collecte tijdens de 
diensten. 
 
Voor dit probleem is er vanaf zondag 2 juni 
een oplossing! Want dan gaan we van start met 
digitaal collecteren door middel van een 
smartphone. Dit systeem zal gebruikt worden 
naast de gewone manier van collecteren in de 
Nieuwe kerk, Meentkerk, Zenderkerk en De 
Brug.  
 
Doneren met contant geld en collectebonnen 

kan dus ook en zal mogelijk blijven. 
 
Als je gebruik wilt maken van de 
nieuwe manier van collecteren heb je 
de Givt -app nodig. Ga 
naar www.givtapp.net/download om 
de app te installeren. Je kunt na het 
downloaden direct je e-mailadres in-
voeren en beginnen met geven. Je 
verdere registratie kun je ook op een 
later moment afronden. 
Downloaden van de app kan op 
www.givtapp.net/download 

Even voorstellen: 
het diaconale team van De Brug 

In De Brug werd het diaconale werk uitgevoerd door 
één diaken samen met de pastorale medewerkers. 
Daar is verandering in gekomen. Dick Vos en Rob 
Switzer hebben zich aangemeld als teamlid van het 
diaconale team. Inmiddels zijn zij druk bezig met de 
collecte voor de Vakantietas (waarbij ook Bep Post 
actief betrokken is).  
Samen gaan we invulling geven aan “Omzien naar 
elkaar”. Bep heeft aangegeven projectmatig mee te 
willen werken, daar maken wij graag gebruik van. 
Heeft u ideeën over het invullen van “omzien” en 
collectedoelen?. Laat het ons weten. Hartelijke groet 
namens het diaconale team, Aart. 

Dick: ‘Ik doe mee 
met het diaconale 
team omdat ik het 
heerlijk vind om 
mensen die het no-
dig hebben te hel-
pen. Als je goed om 
je heen kijkt is er 
genoeg te doen’. 

Rob: ‘Meedoen 
in de gemeen-
schap van De 
Brug vind ik be-
langrijk. In een 
groep met elkaar 
betrokken zijn is 
hiervoor het 
best’. 

Vervoer naar de Ontmoetingsdienst 
Ben je (tijdelijk) moeilijk ter been of is er een andere reden waarom je 
het niet zitten om met eigen vervoer naar de Ontmoetingsdienst te ko-
men? Bel even met de coördinator Henk Eshuis (tel. 035-6566965 / nul6-
57563525). Henk zorgt ervoor dat iemand je ophaalt en weer thuisbrengt. VERVOER 

http://www.givtapp.net/download


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

maandbrief 
@debrughuizen.nl 

Connectgroep CenA 
Zaterdag 22 juni komen we weer 
bij elkaar. Henk en Chris zijn een 

leuke middag aan het organiseren 
in Naarden-Vesting. Stukje wan-
delen en gezelligheid. Aanslui-
tend drinken en eten we met z’n 
allen bij Dinny en Henk. We spre-

ken nog af wie wat mee neemt 
voor de maaltijd. Tijdstip en ver-
dere info volgt nog.  

Ff voorstellen 
Wij willen ons 
graag even kort 
voorstellen: Wij 
zijn Dirk en Betti-
na Westland uit 
Huizen (lastig te 
ontkennen met die 
achternaam….). 
Bettina - die 
werkt als verzor-
gende in de Oude 

Pastorie - helpt bij de Brug regelmatig bij de kinderop-
vang in de Pipowagen (waardoor Aart haar tegenwoordig 
regelmatig met Mamaloe aanspreekt) en Dirk - die mo-
menteel op zoek ik naar een mooie nieuwe job - is reeds 
enige tijd toegetreden tot het pastorale team. Mooi om 
elkaar in de Brug zo te ontmoeten en zo ook met elkaar in 
gesprek te zijn van hart tot hart. 
Dirk en Bettina zijn naast genoemde taken ook bezig om 
een Connect-groep op te starten voor mensen die nog niet 
in een Connect-groep zitten en daar interesse in hebben.  
Zo’n groep komt eens in de zoveel tijd bijeen om elkaar 
buiten de Ontmoetingsdiensten om te ontmoeten en leuke 
dingen met elkaar te ondernemen. Wordt vervolgd!  
Hartelijke groet,  
Dirk en Bettina Westland 

Waarvoor 
De Brug is een vindplaats waar zoe-
kers samenkomen om God èn elkaar te 
ontmoeten. Elke zondag is er een Ont-
moetingsdienst. Door-de-weekse acti-
viteiten, met elk een eigen frequentie, 
zijn: Koffie Creatief, Eten- bij-de-
brug, Samen bidden, Samen bijbelle-
zen, Ontmoetingskringen, Mannenont-
bijt, Alpha-cursus, De Brug in concert 
en samenkomsten van Connectgroe-
pen. 
 
 

Lees verder op de volg. blz >>> 
 

Tijdens de BrugAvond van 7 mei j.l. 

Wat is De Brug u waard? 
Uitnodiging voor uw financiële bijdrage voor De Brug 
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Kosten 
De kosten voor De Brug (excl. salariskosten) 
bedragen ongeveer € 11.000,- per jaar. Dit 
bedrag bestaat uit huurkosten (€ 5.000) kos-
ten voor alle activiteiten inclusief eten en 
drinken (€ 4.000) en tenslot-
te ook training, PR en overi-
ge kosten (€ 2.000). 
 
Uitnodiging 
Wij nodigen u van harte uit 
om De Brug te steunen met 
een bijdrage van € 70,- per 
persoon, per jaar. Natuurlijk 
kunt u besluiten om minder, 
of juist meer bij te dragen. 
Wij zijn dankbaar voor elke 
bijdrage! 

Hoe? 
U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN 
NL07 RABO 0329 902 652 ten name van de 
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Hui-
zen onder vermelding van “Bijdrage De 

Brug”, of u kunt uw bijdrage 
doen in de collectebus voor De 
Brug die elke zondag in ge-
bouw Silo staat. 
 
Vragen 
Heeft u nog vragen? Neem dan 
gerust contact op met Martijn 
Molenaar, nul6 1130 7557 
of via e-mail 
mjcmolenaar@gmail.com  

FAQ 
Is deze bijdrage verplicht? 
Nee, deze bijdrage is geheel vrijwillig! 
 
Ik heb het financieel niet zo ruim, mag ik ook minder bijdragen? 
Jazeker, elke bijdrage is van harte welkom! 
 
Ik heb het financieel goed, mag ik ook meer bijdragen? 
Jazeker, elke bijdrage is van harte welkom! 
 
Wordt mijn bijdrage via automatische incasso afgeschreven? 
Nee, u mag zelf een, éénmalige of periodieke, overschrijving inplannen bij uw bank. 
 
Is deze bijdrage aftrekbaar voor de belasting? 
Ja, De Brug is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en deze 
heeft een ANBI status. 
 
Wie ziet mijn bijdrage? 
Alleen de adminstrateur van de Hervormde Gemeente Huizen en de penning-
meester van De Brug. Zij hebben echter allebei geheimhoudingsplicht en zul-
len mensen hier nooit op aanspreken. 
 
Kan ik anoniem geven? 
Ja dat kan! Doe dan uw bijdrage in de collectebus die in De Brug staat. 
 
Stopt De Brug als er minder wordt opgehaald dan nodig is? 
Nee, de Hervormde gemeente van Huizen vult een eventueel tekort aan. Deze af-
spraak geldt in ieder geval tot en met 2020. 
 
Wat gebeurt er als er meer wordt opgehaald dan nodig is? 
Dit geld zal gebruikt worden ter dekking van de overige kosten van De Brug. 

Jan Donker aan het woord 
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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 vrij-
moedig. Een datum voor een doopdienst be-
spreken we in onderling overleg. 

Nieuwe kosters gezocht 
Welkom heten is leuk! 
Interesse? Vragen? 
Zoek gerust een van de kosters of Mirjam 
op. (Of mail naar mberends17@gmail.com) 

mailto:mberends17@gmail.com

