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maandBRIEF 

06/10 Ontmoetingsdienst | The-
ma: N.n.b. | Evangelist Nico 
van Splunter, Rotterdam | 

1030 De Brug 
Collecte: Kids Kledingbank 
 

13/10 Ontmoetingsdienst | The-
ma: De splinter en de balk | 

Nieuwe Testament, Matteüs 7:1-6 | evange-
list Jan Verkerk | 1030 De Brug 

Mogelijk is het jou ook weleens over-
komen. Je leeft je leven, maar een ander oor-
deelt jou als minder of meer, goed of slecht, 
verwerpelijk of aantrekkelijk en noem maar 
op. Jezus had er in zijn tijd op aarde ook mee 
te maken. Uiteindelijk leidde dat tot het oor-
deel: ‘Weg met Jezus, kruisig Hem’. Zo ver 
kan oordelen gaan...! Jezus vertelt over het 
kijken naar een splinter in het oog van de an-
der, terwijl er een balk in eigen oog zit, dus 
wel duizend splinters.  
Collecte: Kids Kledingbank 
 

20/10 Ontmoetingsdienst | The-
ma: N.n.b. | Evangelist Wim 
van der Vegte uit Voorthui-

zen | 1030 De Brug 
Collecte: De Brug 
 

27/10 Ontmoetingsdienst | The-
ma: Jezus is … Hogepries-

ter| Nieuwe Testament, 5:1-10 + Hebreeën 
4:14-16| evangelist Jan Verkerk | 1030 De 
Brug 

Vooral in het eerste deel van de Bijbel, 
het Oude Testament, lees je regelmatig over 
het ambt van (hoge)priesters. Deze mannen 
hadden een speciale taak en stonden tussen 
God en mensen in. Ook in het tweede deel 
van de Bijbel kom je Hogepriesters tegen. 
Eén van de meest bekende is Jezus. Hij ont-
ving dit ambt van God Zijn Vader. Hoge-
priester Jezus wordt in de Bijbel beschreven 
als iemand die offert, bidt en zegent. 
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 oktober 2019 

Als je de maandbrief in 
je mailbox ontvangt, 

scheelt dat papier en inkt. 
Doe je mee? Stuur een 

mail naar: 
maandbrief@debrughuizen.nl 

Heb je een foto van een 
activiteit van De Brug ge-
maakt? Mail hem door! 

maandbrief@debrughuizen.nl 

De Brug in concert   
Op zaterdagavond 2 november 
wordt een opnieuw een concert 
gegeven door het muziekteam 
van de Brug. Op deze avond 
worden mooie luisterliederen ten gehore in het jaarthema van de 
Brug. Jezus is … de weg, de waarheid en het leven 
Binnenkort hoort u hier meer van! Reserveer alvast de datum in 
uw agenda. 
 
De Brug in concert wordt gehouden op zaterdagavond 2 novem-
ber a.s. om 20:00 uur in de Nieuwe Kerk te Huizen. 
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mailto:maandbrief@debrughuizen.nl
mailto:maandbrief@debrughuizen.nl
mailto:evangelist@debrughuizen.nl


De volgende maandbrief (oktober) ver-
schijnt op zondag 3 november 2019. Leuk 
als je meeschrijft! Tekst hiervoor graag 

woensdag 30 oktober 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. 27 oktober 
(is alweer de 9e 
dienst): Jezus is… 
Hogepriester. 

Activiteiten de Brug 
 
Tijdens de Brugavond van 7 mei dit jaar is het 
agendapunt ‘Inventarisatie van vrijwilligers’ 
besproken. Bij dit agendapunt kwam naar vo-
ren dat er veel activiteiten in de Brug zijn 
waar veel mensen met plezier aan meewerken. 
Als commissie, Monique, Henk en Loek, heb-
ben we nog eens goed naar dat overzicht ge-
keken en hebben vastgesteld dat er activiteiten 
zijn waar best wat extra ondersteuning ge-
bruikt kan worden. Ook is een aantal personen 
die op verschillende plekken actief zijn in de 
Brug. 
Het is wel lastig om precies aan te geven bij 
welke activiteit er nog één of meerdere men-
sen nodig zijn. Wel vinden we het als commis-
sie van belang dat we met elkaar betrokken 
zijn op het werk in de Brug. We werken met 
elkaar samen. Dat geeft ook een goede band 
geeft met elkaar. 

Spreekt het je aan om met een activiteit mee te 
werken laat het ons weten. We kunnen dan 
met elkaar afstemmen waar een geschikte plek 
is.   
We horen van mensen ook terug dat als je 
meewerkt het ook goed is voor je verbonden-
heid en vriendschap met anderen. Samen de 
Brug laat je horen…! 

Blij 
In de afgelopen tijd heeft Marja van Giessen 
aangegeven dat zij, vanuit een andere kerk, 
nu officieel ook bij de Hervormde Gemeente 
van Huizen, waarvan De Brug een onderdeel 
is, wil gaan horen. Daar zijn we blij mee!  
We wensen je Gods zegen in ons midden, 
Marja! 
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OMZIEN NAAR ELKAAR IN OKTOBER 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 6 en 13 oktober collecteren we voor de Kids 
kledingbank. De Kids Kledingbank wordt gehouden op 
zaterdag 19 oktober in de Zenderkerk.  
Deze kledingbank is bedoeld voor gezinnen die op dit moment geen finan-
ciële middelen hebben om (winter)kleding en schoenen aan te schaffen. 

Naast kleding is er ook behoefte aan financiële middelen om nieuwe kleding aan te schaf-
fen en om de bijkomende kosten van de organisatie te betalen. Wij kunnen dit mooie initi-
atief steunen door kleding en geld te delen (meer info, zie elders in deze maandbrief). Van 
harte aanbevolen. 
Zondag 20 en 27 oktober 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. Men-
sen ontmoeten elkaar tijdens 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 opgeven. Samen, met en voor elkaar, bidden is een 

wezenlijk onderdeel van ons wekelijks samenzijn. 
 
Woensdag 23 oktober bidden we met en voor elkaar (en anderen).  
We komen bij elkaar aansluitend aan “Eten bij de Brug” en starten het gebed om 20.00 
uur. Welkom bij Nel en Loek Alta, Ceintuurbaan 12a 

Ga je mee?  
Aan alle connectgroep-leden en iedereen die van wandelen 
houdt: Heel af en toe zie je tussen al het groen wat gele, rode 
of bruine blaadjes. 
Het is bijna herfst! Heb jij ook zin om lekker door een kleur-
rijk bos te struinen? Ga dan mee op zaterdagmiddag 9 no-
vember. Geef je op via de mail geziendejong@solconmail.nl 
of bel 06 24565472. Nadere informatie volgt! 
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Connect-groep Bram & Gezien 
Avondje-uit met de Connect-groep Bram & Gezien. Bep en Gezien waren al vroeg begonnen met 
het bakken van pannenkoeken, die we daarna gezellig met elkaar hebben opgesmikkeld. Vervol-
gens met een volle buik voor een sportieve activiteit voor jong en oud naar Lage Vuursche. 

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 Ontmoetings-
dienst te komen? Bel even met de coördina-
tor Henk Eshuis (tel. 035-6566965 / nul6-
57563525). Henk zorgt ervoor dat iemand je 
ophaalt en weer thuisbrengt. 

VERVOER 

Wie bidt er voor mij?  
Wil jij het doen? 
Na de themadienst van 1 september over bid-
den, in gesprek met God, zijn 16 mensen de 
uitdaging aangegaan om voor elkaar te gaan 
bidden de komende maanden. 
We vulden een formulier in en deze zijn als 
een soort ‘lootjes’ getrokken en aan een ander 
uitgedeeld. 
Best spannend om aan een ander aan te geven 
waarvoor je wilt dat diegene bidt…! Dat 
maakt je kwetsbaar. 
Hoe bid je dan voor een ander? Iedereen doet 
dat op zijn eigen manier. Iemand zei: ‘Het 
werkt wel, want ik moet steeds aan degene 
denken waarvoor ik bid!’ Hoe mooi kan het 
zijn om zo voor elkaar te bidden. Alleen... je 
weet dus niet wie er voor jou bidt. 
We hebben afgesproken wel iets aan elkaar te 
laten horen, bijv. door een kaart te sturen… 
maar zonder 
afzender. 
Zaterdagmor-
gen 30 novem-
ber sluiten we 
deze periode 
af en hoor je 
eindelijk wie 
er voor jou ge-
beden heeft. Ik 
kijk er naar 
uit! 

Bram 

Bram de Jong heeft 
kenbaar gemaakt 
om per 1-1-2020 na 
6 jaar ouderling te 
zijn geweest in de 
Brug het ouderling-
schap en het lid-
maatschap van het 
pastoraal team 
rondom de Brug te 
beëindigen. Uiter-
aard wordt hard ge-
werkt aan een goe-
de opvolging. 

Wordt vervolgd. 



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  

De Kidskledingbank is 
voor ouders die hard op 
zoek zijn naar kleding 
voor hun opgroeiende kin-
deren, en daar geen finan-
ciële middelen voor heb-
ben….. In ons welvarende 
dorp is dit een jaarlijks te-
rugkerend gebeuren. Ook 
dit jaar willen wij vanuit 
De Brug de Kidskleding-
bank steunen. Dat doen 
we door op 2 zondagen te 
collecteren en we kunnen 
bijdragen door goed 
bruikbare kinderkleding, 
schoenen en accessoires in 
de lege wasmand te depo-

neren. De organisatoren zijn blij met onze medewerking en geven aan dat er behoefte is aan 
alle soorten kinderkleding. Alles is welkom, maar ook weer specifiek jassen en broeken vanaf 
maat 134. Ook hulp is zeer welkom… Op donderdagavond 17 okt vanaf 22 uur wordt alles 
klaar gezet in de Zenderkerk, een paar handen die kunnen sjouwen zijn erg welkom. Op vrij-
dagochtend 18 okt wordt de kleding gesorteerd, vanaf 8.30 tot 12.00 uur. Ook daar is hulp 
meer dan welkom. Als je mee wilt werken kun je jezelf aanmelden via: 
kledingbankhuizen@gmail.com 

In De Brug staat op zondag 6 en 13 oktober een lege 
wasmand staat klaar…… 

Samen bidden 
Samen bidden is nu op de 4e 
woensdag van de maan, na 

Eten bij De 
Brug (dus 

niet de laat-
ste zondag 

van de 
maand). 

Ik ben gewend om 
(bijna dagelijks) in 
de bijbel te lezen 

Je hoeft niet verder te 
lezen op de volgende 

blz. 

Oneens 

Ik wil (eigenlijk 
wel) vaker in de 

bijbel lezen. 

Lees info volgen-
de blz. 

Mooi zo… en blijf 
volhouden! 

Mee eens 

Mee eens 
Oneens 
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Wel/niet gedoopt? 
Ben jij (nog) niet gedoopt en overweeg je het wel? 
Dat zou kunnen op dezelfde zondag dat Sonja ge-
doopt wordt (17 november a.s.).  
Als er meerdere mensen zijn die gedoopt willen wor-
den, vormen we vooraf een doopkring om een paar 
avonden samen na te denken wat dopen inhoudt en 
hoe jij verbonden wordt met Jezus Christus. Als je 
gedoopt wil worden dan graag z.s.m. even melden bij 
Aart, Bram, Dirk Westland, Nel of Jan Verkerk. 

Dit najaar start een groep met bij-
bellezen 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 begrijpen en het verband van de 
teksten onderling. 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 geval Genesis - allerlei on-
derwerpen aanreikt waarover we in 
gesprek kunnen gaan. 
 

De gespreksleider (Jan Verkerk) 
die de avonden leidt, zal de achter-
grond van de tekst verduidelijken 
en geeft mogelijke interpretaties. 
Ook de deelnemers delen – vrij-
blijvend – hun beleving met de 
tekst. 
 

Zeker weten dat je geraakt wordt 
en dat bijbellezen een echte bele-
venis wordt! 
 

We komen 1xper 3 weken samen 
in De Brug en nemen dan het bij-
belgedeelte door dat we thuis heb-
ben gelezen en voorbereid. 
 

Data 2e helft 2019 
Donderdag 3 en 17 oktober (dus 2 
weken) - 14 november- 12 decem-
ber. 
 

Plaats en tijd 
De Brug, Keucheniusstraat 36. 
Inloop: 19.30 - start 19.45 - einde: 
21.15 uur. 

Van de penningmeester 
Eerder dit jaar zijn we gestart met een uitleg over de 
kosten van De Brug en hebben we u/jou gevraagd om 
een vrijwillige bijdrage. Tijd voor een update, waar 
staan we nu? Voor 2019 is een bijdrage door bezoekers 
begroot van € 6. 000,- Tot nu toe hebben we € 3.651 
(61%) ontvangen uit de collecte missionair werk, vrij-
willige bijdrage en opbrengst activiteiten. De onderver-
deling is te zien in onderstaande grafiek. We zijn dank-
baar voor de ontvangen bijdragen! Toch is er nog wel 
een bedrag nodig van € 2.349 (39%). Daarom nog-
maals bedankt als u/jij je bijdrage al gegeven hebt en 
een vriendelijke herinnering als u/jij dat nog niet ge-
daan hebt. Uw/jouw bijdrage kun je geven via de groe-
ne collectebus in De Brug, in de maandelijkse collectes 
voor het missionair werk of door deze over te maken 
op IBAN NL07 RABO 0329 9026 52 t.n.v. Kerkrent-
meesters Herv. Gem. Huizen onder vermelding van 
“bijdrage De Brug”. Alvast hartelijk bedankt! 

Lees je mee? 

Vervolg van vorige pagina 


