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04/08 Ontmoetingsdienst | 
Thema: Ff rust… op zon-

dag | Oude Testament Genesis 2:2-3 en 
Markus 2:23-28 | evangelist Jan Verkerk | 
1030 De Brug 
 Waar komt de rustdag vandaan? Heeft dat 
met God te maken of hebben mensen dat ooit 
zelf bedacht. Ondanks dat we nog midden in 
de vakantieperiode zitten, ontdekken we dat 
rust vaak ver te zoeken is… Jezus zegt er 
ook iets van in de tijd dat Hij op aarde leef-
de. Je kan alvast nadenken over de vraag: 
Werk je om te leven of leef je om te werken? 
Collecte: De Zonnebloem, afdeling Huizen. 
 

11/08 Ontmoetingsdienst | 
Thema: Een fout feest met 

Jezus| Nieuwe Testament Lucas 5:27-32 | 
evangelist Jan Verkerk | 1030 De Brug 
 Foute feestjes, ze zijn er genoeg. In de bij-
bel is er een fout feestje waar zelfs Jezus met 
volle teugen van geniet. Hij is te gast bij 
Matteüs Levi die een feest geeft voor zijn 
oud-collega’s, een grote menigte zondaars en 
tollenaars. Voor de geestelijkheid is dat be-

hoorlijk fout. Met wie delen wij onze tafel en 
nodigen wij uit op onze feestjes? 
Collecte: De Zonnebloem, afdeling Huizen. 
 

18/08 Ontmoetingsdienst | 
Thema: n.n.b. | evangelist 

Arjo vd Steen, Bodegraven | 1030 De Brug 
Collecte: De Zonnebloem, afdeling Huizen. 
 

25/08 Ontmoetingsdienst | 
Thema: Jezus is … de goe-

de Herder | Nieuwe Testament, Nieuwe 
Testament Johannes 10,1-16 | evangelist 
Jan Verkerk | 1030 De Brug 
 In het christelijk geloof staat Jezus Chris-
tus centraal. Ook in De Brug is Hij uitgangs-
punt en inspiratiebron en nog veel meer, daar 
denken we dit jaar één zondag in maand sa-
men over na. Vandaag gaan we aan de slag 
met ‘Jezus is… de goede Herder. Als Jezus 
zegt de goede Herder te zijn, wat zou er dan 
zo boeiend aan hem zijn dat Hij in de loop 
van de eeuwen miljoenen volgelingen heeft 
gekregen? 
Collecte: De Brug 

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 augustus 2019 

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  
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Meeleven 
"Wij leven als De Brug mee met Cor van 

Wingerden en Johanna Sonneveld. Cor 

heeft in de achterliggende periode een "open 
hart"-operatie ondergaan in Utrecht. Wij zijn 
met hem dankbaar dat de operatie goed is 
gelukt en dat sprake mag zijn van een voor-
spoedig herstel. Het was mooi te zien dat zij 

beiden zondag 21 juni al weer in ons midden 
konden zijn in de Brug-Ontmoetingsdienst 
en dus de afstand Soest-Huizen weer kan 
worden overbrugd." 

De volgende maandbrief (september) ver-
schijnt op zondag 25 augustus 2019. Leuk 
als je meeschrijft! Tekst hiervoor graag 

woensdag 21 augustus inleveren 
maandbrief@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. 25 augus-
tus (is alweer de 
zevende dienst: 
Jezus is… de goe-
de Herder. 

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 wandelden wij onder een 
lekker zonnetje in de prachtige vestingstad 

Naarden. Chris wist ons veel te vertellen over 
zijn geboorteplaats. We bezochten het leuke 
en leerzame weegschaalmuseum… 
(aanrader). In de achtertuin bij Henk en Diny 
maakten we kennis met konijn Knofje en 

hebben we lekker gegeten. Al met al een erg 
gezellige dag waarvoor dank aan Henk, Chris 
en de koks. 

Vakantietassen 
Maandag 8 juli zijn de Vakantietassen uitgedeeld en dat was een mooie happening…!! 
Met gecollecteerde knutselboeken, leuke pennen, spelletjes, waterballonnen, puzzelboekjes en 
enkele tegoedbonnen (ijsje, frikandel, bioscoop) hebben we met z’n allen de rugtasjes gevuld. 

De kinderen wa-
ren verrast en 
blij. Namens de 
kinderen hartelijk 
dank voor het 
zelf gekochte 
speelgoed en de 
financiële bijdra-
ge. 
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OMZIEN NAAR ELKAAR IN AUGUSTUS 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 4, 11 en 18 augustus collecteren we voor De 
Zonnebloem en dan speciaal voor de afdeling Huizen. De 
Zonnebloemafdeling Huizen zet zich in voor mensen, die 
door ziekte of handicap lichamelijke beperkingen hebben. 
In totaal zijn er ruim 30 vrijwilligers actief bij de afdeling 
Huizen. Die vrijwilligers organiseren gezellige bijeenkom-

sten in de Zenderkerk, af en toe met een touringcar een dagje uit, diverse 
kleinere uitstapjes met een beperkt aantal gasten en vrijwilligers. En zij 
bezoeken zieke en gehandicapte mensen aan huis. Gewoon voor een 
praatje of een kopje koffie. Prachtig werk dat wij vanuit De Brug graag financieel willen 
ondersteunen. Zondag 25 augustus 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 28 augustus bidden we met en voor elkaar (en anderen).  
Vanaf 20.00 uur bij Nel Alta, Ceintuurbaan 12a 

Loek en Nel 
40 jaar getrouwd 
Op 29 juni 1979, zo’n 40 jaar geleden, 
hebben Loek en Nel elkaar het ja-woord 
gegeven. In de afgelopen periode hebben 
zij dat met hun kinderen, kleinkinderen, 
familie en vrienden gevierd. Loek en Nel 
zijn vanaf het begin zeer actief in De 

Brug. Met veel passie geven zij mede vorm en kleur aan de Ontmoetingsdiensten, het muziek-
team, Eten bij De Brug, het pastoraalteam, het mannenontbijt, een connectgroep en het ge-
bedsuur. Prachtig om te zien hoe zij “leven en handelen” vanuit het geloof. Wij wensen Loek 
en Nel nog veel mooie jaren onder de zegenende handen van God.  



Vervoer 
naar de 
Ontmoe-
tingsdienst 
 
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 komen? Bel even met de coördinator Henk 
Eshuis (tel. 035-6566965 / nul6-57563525). 
Henk zorgt ervoor dat iemand je ophaalt en 
weer thuisbrengt. 

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 on-
derling overleg. 

Om eens over na te denken 

Tijdens onze vakan-
tie bezochten wij de 
Zuiderkerk te Enk-
huizen. In deze 
prachtige historische 
kerk waar op een 
mooie manier gedeel-
tes van de ruimte zijn 
ingericht voor stilte 
momenten, voor mu-
ziek en de dienst trof-
fen wij een gedicht 
aan wat we graag 
willen doorgeven. 

Loek & Nel 

VERVOER 


