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maandBRIEF 

01/09 Ontmoetingsdienst | The-
ma: In gesprek met… (over 

bidden) | Oude Testament, Psalm 116 | ou-
derling Bram de Jong en Nel Alta | 1030 De 
Brug 

Een goed gesprek met iemand is heel 
waardevol. Iemand die naar je luistert, tijd 
voor je heeft, je laat uitpraten; waar vind je 
die nog? God is zo iemand! Hij heeft tijd en 
aandacht voor je. Met God in gesprek noe-
men we bidden. Je kunt alles met Hem be-
spreken; je eigen vreugde en zorgen maar 
ook die van een ander. Voor elkaar bidden 
werkt echt! 
Collecte: levensmiddelen voor De Voedsel-
bank 
 

08/09 Ontmoetingsdienst | The-
ma: n.n.b. | dominee Wim 
Poldervaart uit Huizen 

Collecte: Zorg voor kwetsbare ouderen in 
Moldavië 
 

15/09 Ontmoetingsdienst | The-
ma: Overal waar God je 

roept | Oude Testament, Jeremia 29: 4-14| 
evangelist Jan Verkerk | 1030 De Brug 

Het volk Israël is verbanning naar Ba-
bel, vele kilometers van huis. Profeet Jere-
mia is achtergebleven in Israël en schrijft een 
brief. Hij maakt duidelijk dat - hoewel Babel 
ver van de leef- en denkwereld van de Isra-
ëlieten staat - zij zich daar moeten settelen: 
huizen bouwen, tuinen aanleggen, zaaien en 
oogsten. Waarom? Omdat zo’n positieve 
houding en inzet iets goeds uitwerkt in hun 
(onze) omgeving waar iedereen van kan pro-
fiteren. 

Collecte: Zorg voor kwetsbare ouderen in 
Moldavië 
 

22/09 Ontmoetingsdienst | The-
ma: Schatrijk - DOOP-

DIENST | Nieuwe Testament, Matteüs 
13:44-46 + Markus 10:13-17 | evangelist 
Jan Verkerk | 1430 Nieuwe Kerk  

Een heel bijzondere dag vandaag. In 
de Ontmoetingsdienst wordt de dochter van 
Claudia & Remco Deijs gedoopt. Ze is het 
zusje van Julian en heet Jasmijn Lisa. In de 
Ontmoetingsdienst lezen we een klein stukje 
in de bijbel waar we samen over na zullen 
denken. Het gaat over het Koninkrijk van de 
hemel, over een schat, parels en een koop-
man. We zullen ontdekken dat dit alles met 
het leven van Jasmijn te maken heeft én met 
ons leven. 
Collecte: Zorg voor kwetsbare ouderen in 
Moldavië 
 
Let op: deze Ontmoetingsdienst vindt 
plaats om 14.30 uur in de Nieuwe Kerk 
(dus niet ’s ochtends in Silo) 
 

29/09 Ontmoetingsdienst | The-
ma: Jezus is … de ware 

wijnstok | Nieuwe Testament, Johannes 
15:1-8 | 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 met ‘Jezus is… de ware wijnstok’. 

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 september 2019 

http://www.debrughuizen.nl


De volgende maandbrief (oktober) ver-
schijnt op zondag 29 september 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. 29 septem-
ber (is alweer de 
8e dienst): Jezus 
is… de ware wijn-
stok. 

Connectgroep CenA 
Het programma is nog niet bekend maar de 
datum wel… Zaterdag 21 september komen 
we weer bij elkaar. Mooie gelegenheid om 
elkaar weer te ontmoeten, wellicht zijn er va-
kantieverhalen te vertellen. Graag tot dan, 
CenA  

>>> Vervolg van voorpagina 
 
Wat betekent het dat Jezus zichzelf vergelijkt 
met een wijnstok? Spannend is ook het ant-
woord op de vraag hoe jij wel of niet verbon-
den bent met Jezus. 

Na de Ontmoetingsdienst blijven dege-
nen die daar voor kiezen, eten en drinken. De-
ze zondag vieren we het heilig Avondmaal. 

De viering vindt plaats in een (extra) dienst 
van plm. 11.30 tot 12.00 uur. Alle bezoekers 
van de Ontmoetingsdienst zijn welkom in de 
dienst van de avondmaalsviering. Wie na de 
‘gewone’ Ontmoetingsdienst liever naar huis 
of elders gaat, is daarin vrij. Het is ook moge-
lijk bij de viering aanwezig te zijn zonder 
deelname aan het heilig Avondmaal. 
Collecte: De Brug 

Jasmijn Anne 
Wij feliciteren Henk & 
Annemarie Schaap van 
harte met de geboorte 
van hun dochter Jasmijn 
Anne. Jasmijn is het 
zusje van Joël en Quin-
ten. 

Jasmijn is geboren op vrijdag  9 augustus 
2019.  Op het geboortekaartje staat een mooi 
gedicht: 

Door Hem bedacht – door Hem gemaakt 
door Hem geliefd en aangeraakt 

zo overweldigend – zo onbeschrijfelijk 
Je bent dan een wonder. 

 
Gods zegen toegewenst in jullie gezin! 

Sluit jij je 
ook bij Sonja 
aan? 
 
Sonja Vos heeft aange-
geven dat zij gedoopt 
wil worden. Wat een 
blijdschap bij haar, ons 
en in de hemel! 

We hebben afgesproken dat de doopdienst zal 
plaatsvinden in november of december (is de 
planning). 
Ben jij (nog) niet gedoopt en overweeg je het 
wel? Dat zou kunnen op dezelfde zondag dat 
Sonja gedoopt wordt. Misschien is de keuze 
van Sonja een stimulans om dezelfde keuze te 
maken. Als er meerdere mensen zijn die ge-
doopt willen worden, vormen we vooraf een 
doopkring om een paar avonden samen na te 
denken wat dopen inhoudt en hoe jij verbon-
den wordt met Jezus Christus. Als je gedoopt 
wil worden dan graag voor 8 september even 
melden bij Aart, Bram, Dirk Westland, Nel of 
Jan Verkerk. 
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OMZIEN NAAR ELKAAR IN SEPTEMBER 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 of thee erbij. 
Zoek elkaar op… gezellig. 
 
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 1 september collecteren we levens-
middelen voor De Voedselbank. De kratten 
staan klaar bij de voordeur om gevuld te worden….!!! Doe ook mee. .  
Zondag 8, 15 en 22 september collecteren we voor Kerk in Actie en dan 
met name voor het project: “Zorg voor kwetsbare ouderen in Moldavië”. 

In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en 
kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. Zorg die ze nodig 
hebben is er niet. Met steun van Kerk in Actie biedt de organi-
satie Home Care thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze geven verpleeg-
kundige hulp en medische hulpmiddelen.  

Zondag 29 september collecteren we weer 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 ont-
moetingsdiensten 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 25 september bidden we met en voor elkaar (en anderen). Na Eten bij De 
Brug om 20.00 uur bij Nel Alta, Ceintuurbaan 12a 

22 september Ontmoetingsdienst 
in de Nieuwe Kerk! 
In deze Ontmoetingsdienst wordt de dochter 
van Claudia & Remco Deijs gedoopt. Ze is het 
zusje van Julian en heet Jasmijn Lisa. 
Let dus op: deze Ontmoetingsdienst vindt 
plaats om 14.30 uur in de Nieuwe Kerk van-
wege plaatsgebrek in Silo. 



22 september Ontmoetingsdienst in 
de Nieuwe Kerk om 14.30 uur (i.p.v. 

‘s ochtends) 

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

mail naar: 
maandbrief@debrughuizen.nl 

Samen bidden 
Samen bidden is vanaf nu op de 4e woens-
dag van de maan, na Eten bij De Brug (dus 
niet de laatste zondag van de maand). 

Connectgroep 
‘Voor Elkaar’ 
in de studio! 
 
Zaterdag 21 september 
kunnen we de opname 
bijwonen van het radio 

programma ‘EO-live.’ We gaan zien hoe zo’n 
studio er uit ziet en hoe de opnames in elkaar 
zitten. Tijdens deze live uitzending treden er 
ook Nederlandstalige gospelartiesten op. Een 
leuke ervaring, die je vast niet wilt missen. 
Daarom… van harte welkom! 
We starten om 17.30 uur met een soep maal-
tijd bij Loek en Nel; 
om 19.00 uur vertrek-
ken we naar de studio 
in Hilversum. De ver-
wachting is dat we 
tegen 22.00 uur weer 
in Huizen terug zullen 
zijn. Er zijn geen kosten aan verbonden, we 
zijn te gast bij de EO. Wil je mee? Laat het 
ons weten op: 035 5258650 of 
nalta@solcon.nl 
 
NB. Alleen eten of alleen mee naar Hilver-
sum kan natuurlijk ook! 
 

Hartelijke groet van Loek en Nel 

Dit najaar start een groep met bijbellezen in 
het eerste boek van de bijbel: Genesis. 
Genesis is een spannend boek en gaat over 
het ontstaan van de aarde met alles er op en 
er aan. Genesis gaat over God, jou en mij. 
 
We helpen elkaar om de woorden te begrij-
pen en het verband van de teksten onder-
ling. Wat we gelezen hebben proberen we 
ook toe te passen op ons eigen leven d.m.v. 
een aantal hulpvragen. 
 
In de praktijk blijkt dat de bijbel - in dit ge-
val Genesis - allerlei onderwerpen aanreikt 
waarover we in gesprek kunnen gaan. 
 
De gespreksleider (Jan Verkerk) die de 
avonden leidt, zal de achtergrond van de 
tekst verduidelijken en geeft mogelijke in-
terpretaties. Ook de deelnemers delen – vrij-
blijvend – hun beleving met de tekst. 
 
Zeker weten dat je geraakt wordt en dat bij-
bellezen een echte belevenis wordt! 
 
We komen 1xper 3 weken samen in De 
Brug en nemen dan het bijbelgedeelte door 
dat we thuis hebben gelezen en voorbereid. 
 
Data 2e helft 2019 
Donderdag 12 september - 3 oktober - 17 
oktober (dus 2 wkn) - 14 november - 12 de-
cember 
 
Plaats en tijd 
De Brug, Keucheniusstraat 36. 
Inloop: 19.30 - start om 19.45 - einde: 21.15 

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

evangelist@debrughuizen.nl 

Lees je mee? 
Om eens over na te denken 
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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  

29 september 
heilig Avondmaal 

 
Op zondag 29 september vieren we het hei-
lig Avondmaal in De Brug. Hieronder staat 
een beknopte beschrijving over het hoe en 
wat van het heilig Avondmaal. 

Wat is het Avondmaal?  
Jezus zelf heeft het vieren 
van het heilig Avondmaal 
ingesteld. Dat gebeurde vlak 
voordat Hij gedood werd aan 
het kruis. Tijdens een maal-
tijd met zijn volgelingen 
nam hij een stuk brood en 
zei: ‘Dit is mijn lichaam 
voor jullie. Doe dit telkens 
opnieuw, om mij te geden-
ken’. 
 
Toen ze met elkaar een stuk-
je brood hadden gegeten, 
nam Jezus de drinkbeker en 
zei: ‘Deze beker is het nieu-
we verbond dat door mijn 
bloed gesloten wordt. Doe 
dit, telkens als jullie hieruit 
drinken, om mij te geden-
ken’. 
 
Wanneer in de Ontmoetings-
dienst Avondmaal vieren dan 
eten we een stukje brood en 
drinken een slokje druiven-
sap. We doen dan samen wat 
Jezus ons heeft opgedragen: 
we gedenken dat Jezus voor 
ons stierf. 

Voor wie is het Avond-
maal?  
Het heilig Avondmaal is 
voor iedereen die gelooft dat 
Jezus de zoon van God is. 
Het gaat er niet om of je een 
beetje gelooft of meer of 
heel veel. Ook al heb je zo je 
twijfels, je bent welkom! 
In de Brug onderstrepen we 
de bijbelse verbinding tussen 
geloof, doop en avondmaal. 
Jongeren vanaf 16 jaar zijn 
welkom aan het Avondmaal. 
Jongeren onder 16 jaar (en 
ook ouderen die niet deelne-
men aan het heilig Avond-
maal) kunnen een zegen ont-
vangen als zij dat willen. 
 
Hoe vieren wij het Avond-
maal?  
Op de zondag van de viering 
is er van 10.30 tot 11.20 uur 
een gewone Ontmoetings-
dienst waarbij het thema te 
maken het met het heilig 
Avondmaal. Om niemand te 
overrompelen, wordt de vie-
ring  kort na afloop van de 
Ontmoetingsdienst gehou-

den, van plm. 11.35 tot 12.05 
uur. 
We vieren het heilig Avond-
maal dit keer door naar vo-
ren te komen om brood en 
beker te ontvangen. Tijdens 
de dienst wordt hierover een 
duidelijke uitleg gegeven. 
Iedereen is welkom om deze 
viering bij te wonen, ook als 
je niet deelneemt aan het 
heilig Avondmaal. 
 
Verhinderd? 
Het kan weleens gebeuren 
dat je een gevoel hebt dat  je 
door iets of iemand verhin-
derd wordt. Blijf er niet mee 
lopen en schiet een van de 
onderstaande personen aan 
(zie kader hieronder) 
 
*) In de Ontmoetingsdienst ge-
bruiken we druivensap i.p.v. wijn. 
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