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maandBRIEF 

03/11 Themadienst | Thema: Om-
zien naar… | Nieuwe Testa-

ment, Matteüs 25: 34-40 | evangelist Jan 
Verkerk | 1030 De Brug 

In de Themadienst van 3 november 
denkt Aart Schaap met ons na over de bete-
kenis van barmhartigheid n.a.v.. Daarna ver-
telt Jolanda Kromhout hoe Ark Mission 
(https://www.arkmission.nl/) handen en voe-
ten geeft aan de opdracht die Jezus ons in dat 
gedeelte geeft. Na de koffie gaan we zelf 
praktisch aan de slag, door kaarten te schrij-
ven voor de kerstkaartenactie voor gevange-
nen. Collecte: Ark Mission 
 

10/11 Ontmoetingsdienst | 
Thema: N.n.b. | evangelist 

Arte Havenaar, Rotterdam | 1030 De Brug 
Collecte: Ark Mission 
 

17/11 Ontmoetingsdienst | The-
ma: God waakt over je - 

DOOPDIENST | Oude Testament, Deu-
teronomium 32:1-12 | evangelist Jan Ver-
kerk | 1030 De Brug 

Deze zondag is een extra 
feestelijke dag. Vandaag wordt 
Sonja Vos gedoopt. Sonja is in de 
afgelopen tijd er steeds meer van 
overtuigd geraakt dat Jezus Chris-
tus de Redder van haar leven is en het Licht 
voor de wereld. Nu wil ze heel graag ge-
doopt worden en dat zal in deze Ontmoe-
tingsdienst. Vandaag kijken we hoe God ons 
heel nabij komt en zoeken we naar de bete-
kenis van de heilige doop. De doopdienst 
vindt dus ‘gewoon’ plaats in gebouw Silo. 
Collecte: Ark Mission 
 

24/11 Ontmoetingsdienst | The-
ma: Als een bloem… | Oude 

Testament, Psalm 103 | evangelist Jan Ver-
kerk | 1030 De Brug 

Vandaag denken we aan hen die ons 
door de dood ontvallen zijn, in het bijzonder 
denken we aan hen die ons zo lief waren. We 
leven een poosje in deze wereld, we bloeien 
en groeien, genieten en lachen. Maar het le-
ven is soms ook dramatisch, lijden en ziekte, 
gebrokenheid en verdriet. Aan dat alles komt 
in ieder mensen leven een einde. Zij sterft, 
hij sterft. En toch is dat niet het laatste 
woord… In deze Ontmoetingsdienst kan je 
op je eigen manier gedenken en/of ook een 
kaars aansteken en deze naar het kruis bren-
gen voor in de zaal. 
Collecte: De Brug 
 

01/12 Ontmoetingsdienst | The-
ma: Volg de ster - Juda, de 

leeuw… | Nieuwe Testament, Matteüs 1:1-
3, 17 en Oude Testament, Genesis 29,35 + 
37,23-27 + 49,8-9 | evangelist Teus Donk | 
1030 De Brug 

Vandaag begint Advent. Advent bete-
kent ‘komst’. Eeuwen voordat Jezus als klein 
jochie in Bethlehem geboren werd, is zijn 
komst naar de aarde al voorspeld. Jezus was 
Jood en zijn voorouders waren Joden, het 
volk Israël. Deze eerste zondag van Advent 
lezen we stukjes in de Bijbel over de persoon 
Juda. Hij wordt door zijn vader Jakob een 
leeuw genoemd. Vele eeuwen later wordt Je-
zus ‘de Leeuw van Juda genoemd’. 
Het thema van de zondagen van advent is: 
‘Volg de ster!’. We lezen een aantal verhalen 
uit het Oude Testament, over voorouders van 
Jezus. 

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 november 2019 

http://www.debrughuizen.nl


De volgende maandbrief (december) verschijnt op zondag 24 november 2019. 
Leuk als je meeschrijft! Tekst hiervoor graag donderdag 21 november inleveren 

maandbrief@debrughuizen.nl 

Te gast in de themadienst van 3 november:  

Jolanda Kromhout, werkzaam bij Ark Mission 

Ark Mission gelooft 
dat het verhaal van de 
Bijbel hét verhaal van 
liefde, hoop, en verge-
ving is.  
Geïnspireerd door 
Mattheus 25 vertellen 
zij dit verhaal aan 

mensen in moeilijke situaties:  
de arme, de eenzame, de gevangene, de zieke 
en de vluchteling. www.arkmission.nl/ 
 
Even voorstellen: dit is Jolanda Kromhout. 
Enthousiast, gedreven, inspirerend en met een 
warm hart voor het evangelie. Ze houdt van 
groene thee, sloten koffie en ze is afgestu-
deerd aan de Vertelacademie. Ze heeft ook 
verschillende boeken geschreven. Veelzijdig 
type dus. Zij komt in de themadienst vertellen 
over het werk van Ark Mission; we zijn be-

nieuwd naar haar 
verhaal! 
 
Het is de bedoeling dat we na het Woord voor 
Onderweg en het verhaal van Jolanda zelf aan 
de slag gaan door kaarten te schrijven voor de 
kerstkaartenactie voor gevangenen. Er liggen 
kaarten klaar die gemaakt zijn bij koffie-
creatief. Wij hoeven er alleen een mooie tekst, 
wens of gedichtje op te schrijven en als afzen-
der onze voornaam en (eventueel) woonplaats. 
Suggesties voor teksten liggen klaar, maar je 
kan natuurlijk ook zelf alvast bedenken wat je 
op de kaart wil schrijven. Vind je het leuk om 
zelf een kaart mee te nemen: ook prima! Tus-
sendoor drinken we koffie met wat lekkers.  
Vele handen maken licht werk, dus iedereen 
van harte welkom om mee te komen schrij-
ven!! 

Connectgroep C&A 
Zaterdagmiddag 9 november willen we aansluiten bij de herfstwandeling 
van Bram en Gezien. 
Heb je je nog niet opgegeven? Doe het dan snel, dan hoor je van ons hoe 
laat en waar je verwacht wordt. 

Doordenkertje 
“Het is beter te geven dan te ontvangen. Maar er is meer nederigheid nodig om te 

ontvangen dan te geven.” 

Afgesloten 
De Brug heeft een aantal 
kringen waar mensen met 
elkaar in gesprek zijn met de 
bijbel open. In de afgelopen 
periode zijn 2 kringen ge-
stopt. Het zijn de kringen Le-
vi en Silo. Levi werd geleid 
door Irma Gooijer en Tom 
van der Poel; Silo werd ge-

leid door Marja Smit en San-
ne Westland. We bedanken 
de kringleden en -leiders van 

harte voor de mooie jaren! 
 
Ben jij op zoek naar een 
kring? In januari 2020 start 
er weer een nieuwe kring: 
Samen de Bijbel ontdekken - 
Markus. Ja kan je opgeven 
bij 
evangelist@debrughuizen.nl 
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OMZIEN NAAR ELKAAR IN NOVEMBER 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 3,10 en 17 november collecteren we voor Ark Mis-
sion. Ark Mission gelooft dat het verhaal van de Bijbel 
hét verhaal van liefde, hoop, en vergeving is. Geïnspireerd 
door Mattheus 25 vertellen ze dit verhaal aan mensen in 
moeilijke situaties: de arme, de eenzame, de gevangene, de 

zieke en de vluchteling. Juist zij hebben het hard nodig. Elk jaar maakt Ark Mission een 
pastorale agenda voor gevangenen. De pastorale Bajesagenda geeft steun en houvast aan 
gedetineerden. Deze wordt verspreid in gevangenissen in ons land, en ook onder Neder-
landers die in het buitenland in de cel zitten. De Bajesagenda is door en voor gedetineer-
den gemaakt. Het thema voor 2020 is: 'Geluk in scherven'. Mooi collectedoel, van harte 
aanbevolen…!! 
Zondag 24 november 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 
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 27 november 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. 
LET OP: We bidden deze keer in gebouw Silo aan de Keucheniusstraat. 

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 
De Brug in concert wordt gehouden op zaterdagavond 2 november a.s. om 20:00 uur in de 
Nieuwe Kerk, Brede Engweg 28, Huizen. 



Langzaamaan zien we de bewoners intrek-
ken in het appartementencomplex tegenover 
ons gebouw Silo (de plek van de Brug op 
zondag en doordeweeks). Tijdens de bouw 
en wellicht ook na volledige bewoning was 
en zal parkeren wellicht niet altijd eenvoudig 
zijn. De eerste oproep is dan natuurlijk om 
lopend of per fiets te komen (goed voor het 
klimaat en gezondheid), maar als vervoer per 
auto nodig is dan wijzen wij graag op de rui-
me parkeergelegenheid voor het pand van 
Drukkerij Bout aan de Ceintuurbaan 32. 

Slechts op 
3 minuten 
lopen van 
gebouw 
Silo. Ui-
teraard 
hebben 
wij dit 
eerst met 
de familie 
Bout overlegd. zie foto. 

GEZOCHT 
Kun jij wel met een computer 
overweg, houd je van muziek 
een mengpaneel en kabels? 
Dan is het beamerteam op 
zoek naar jou! We zoeken 
een nieuw teamlid om ons 
kwartet weer compleet te ma-

ken. Je bent ook welkom als 
je nog niet alles weet of kunt, 
we leren het je graag! Voor 
aanmeldingen en eventuele 
vragen kun je terecht bij Jan 
Donker, Jaap Bout of Jochem 
Molenaar. 

Opvolging Bram 

In de vorige Maandbrief werd 
het ver-
trek per 
1 janu-
ari 
2020 
van 
Bram 
de Jong 
als ou-
derling 
en lid 
pasto-

raal team gemeld. Uiteraard 
wordt druk gezocht naar een goe-
de invulling voor na 1 januari. Er 
wordt gedacht aan het benoemen 
van 2 ouderlingen/pastoraal 
teamleden. In verband hiermee 
zullen in de komende maand 
(november) mogelijke kandida-
ten worden benaderd. Uiteraard 
houden we jullie op de hoogte. 
Wil je meebidden dat er mensen 
beschikbaar zijn? 

Parkeren bij de Brug, Keucheniusstraat 

De Popup-Herberg zoekt 
Herbergiers (m/v) 

Heb je zin en gelegenheid om één of  meer dag-
delen in december de Popup open te stellen, 
meld je aan. 
De Popup-Herberg komt van 30 november tm 11 
januari 2020 in het Oude Dorp. Het is er namens 
de gezamenlijke kerken, om binnen te lopen, 
iets warms te drinken en elkaar te ontmoeten. 
Een laagdrempelige en toegankelijke plek van 
licht en warmte, in het spoor van Jezus die het 
licht der wereld is. Er worden geen (bijzondere) 
eisen gesteld aan de herbergiers. Het enige is 
rust en ruimte bie-
den, luisteren en kop-
je(s) koffie/thee 
schenken. 

Info en opgave om mee te 
doen via  
evangelist@debrughuizen.nl 
Geef even aan welke dagdelen 
je kan. 
 
De Popup-Herberg is open van 
woensdag tm zaterdag tussen 
10 en 17 uur (niet op vrijdag-
avond). Plaats genoeg! 

mailto:evangelist@debrughuizen.nl


Voor iedereen 
Zaterdag 9 november is het dan zover: met 
z'n allen gaan we wandelen in de bossen van 
Huizen. We hopen lekker te genieten van 
prachtige herfstkleuren. En als het kan, ook 
van een zonnetje!! De tocht zal niet al te lang 

zijn, 
aange-
zien niet 
iedereen 
daarvoor 
de con-
ditie 
heeft. 
Reken 
op onge-

veer een uurtje! En dan ook nog tussendoor 
een kleine koffiepauze. 
We gaan ons verzamelen bij Silo, kwart voor 
3 en hopen dan uiterlijk 3 uur te vertrekken. 
Dit met auto's; we kunnen wel met elkaar 
meerijden. Zorg voor stevige wandelschoe-
nen. 
 
Bij terugkomst drinken we nog gezellig wat 
met elkaar (afhankelijk van de deelname op 
één of meerdere plekken). 
 
En, bij regen gaat de hele pret NIET door!! 
Geef je op bij Gezien: geziende-
jong@solconmail.nl of bel 06 24565472. 

Esther Schram 
Al heel lang werk Esther Schram op de achtergrond als vrijwilliger van De 
Brug. Zij plaats de content op de website van debrughuizen.nl 
We noemen haar in de Maandbrief omdat ze nu officieel als vrijwilliger 
meedoet met De Brug en daar zijn wij heel blij mee. 
Heb je al eens gekeken op de website van De Brug? 

Wat is De Brug ons waard? – UPDATE –  
De dagen worden korter en het einde van het 
jaar nadert snel. Waar staan we nu financieel 
gezien? 
In oktober is per saldo € 786,- ontvangen 
waarvoor we alle gevers dankbaar zijn! In de 
grafiek kun je de verdeling van de opbrensten 
zien. Toch is er nog een bedrag nodig van € 
1.563.- om de begroting van 2019 te halen. 
Help jij mee om dit te realiseren? Jouw bij-
drage kun je geven via de groene collectebus 

in De Brug, in de maandelijkse collectes voor 
het missionair werk of door deze over te ma-
ken op IBAN NL07 RABO 0329 9026 52 
t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. Gem. Huizen 
onder vermelding van “bijdrage De Brug”. 
Alvast hartelijk bedankt! Als je nog vragen 
hebt, spreek mij (Martijn Molenaar) dan aan 
of stuur een mail naar: 
mjcmolenaar@gmail.com 

1.563 

2.349 1.742 1.089 

2.138 1.339 
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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 
gemaakt? Mail hem 

door! 
maandbrief@debrughuizen.nl 

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 Ontmoetings-
dienst te komen? Bel even met de 
coördinator Henk Eshuis (tel. 035
-6566965 / 06-57563525). Henk 
zorgt ervoor dat iemand je op-
haalt en 
weer 
thuis-
brengt. 

Wie wil vanaf januari de Maandbrief 
in elkaar zetten? 

Degene die nu de Maandbrief in elkaar zet (vormgeving en opmaak) stopt eind 
december hiermee. 

Ken jij iemand of ben jij het zelf die dit zou kunnen, geef het door dan kunnen 
we via de Maandbrief blijven communiceren met elkaar. 

Mailen kan naar: maandbrief@debrughuizen.nl 

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  

Waar kijk je naar? 
Een test van Max Lucado  
 
Veel mensen van nu denken dat macht, luxe en prestige je ge-
lukkig maakt. Voor velen van ons is een jetset-leven onbereik-
baar. En dat is maar goed ook. Een simpele test bewijst dat. 
Noem de namen van de tien rijkste mensen ter wereld. Noem 
acht mensen die de Nobelprijs wonnen.  
 
Noem de namen van de landen die recent wereldkampioen voetbal werden. Lukt je dat? Waar-
schijnlijk niet. Nu de crux. Noem drie mensen met wie je graag omgaat. Noem vijf mensen die 
jou wel eens hebben geholpen. Noem tien mensen van wie je wat hebt geleerd. En? 

24 november 

mailto:maandbrief@debrughuizen.nl
mailto:maandbrief@debrughuizen.nl
mailto:evangelist@debrughuizen.nl
mailto:maandbrief@debrughuizen.nl
mailto:nalta@solcon.nl
mailto:b.eng.dejong@filternet.nl
mailto:aart.schaap@ziggo.nl
mailto:evangelist@debrughuizen.nl
mailto:dhwest@xs4all.nl


Veel talent in de Brug 

Op de Brugavond in mei van dit jaar hebben 
we het er met elkaar over gehad hoe ongelo-
felijk talentvol we zijn in de Brug. Zoveel 
verschillende mensen met allemaal hun eigen 
talent! Samen vormen we een prachtig, kleur-
rijk palet als de regenboog, het teken van 
Gods trouw en de hoop die we hebben.    
In de Bijbel lazen we, dat je ook iets met je 
talent moet doen! Heb jij er nog over nage-
dacht wat jij zou kunnen betekenen voor het 
reilen en zeilen in de Brug?  
Misschien wil je best eens op de kinderen 
passen, koffie schenken of helpen met het 

klaar zetten van de zaal. Als je een taak hebt, 
vergroot dat je betrokkenheid nog meer. We 
hebben elkaar nodig! God heeft ons aan el-
kaar gegeven, we zijn samen verantwoorde-
lijk. 
Denk er toch nog eens over na… welke taak 
past bij jou? 
We horen het graag! 

Zaterdag 2 november gaan we bowlen met 
degene die zich hebben opgegeven. 

Daarna bakken en eten we gezamenlijk pan-
nenkoeken, om vervolgens met elkaar naar 
‘De Brug in Concert’ te gaan. 
 
Vrijdag 30 november vieren we met elkaar 
Sinterklaas. Welkom 0m 19.30 uur op Cein-
tuurbaan 12 a met 2 cadeautjes om het grote 
Sinterklaasspel te spelen… 

Connectgroep ‘Voor Elkaar!’ 

Op dit moment zijn we al 2 
maanden voor elkaar aan het 
bidden. Misschien heb je al 
iets gehoord van je geheime 
bidder? Dat maakt het nog 
spannender. Want wie is nu 
diegene, die voor jou gebe-
den heeft? 

Zaterdagmorgen 30 
november weten we 
het… dan is de ont-
knoping!  
Tijdens een kopje 
koffie met wat lek-
kers onthullen we 
wie de bidders van 
elkaar zijn. Neem 
iets kleins mee voor 

de persoon voor wie je gebe-
den hebt. In het ‘lootje’ staat 
waar die persoon van 
houdt…. 
We verwachten jullie alle-
maal op Ceintuurbaan 12 a 
om 10.30 uur.  

Kun je niet komen? Zorg dan 
toch voor een aardigheidje 
voor die ander. Je kunt het 
brengen/afgeven bij Nel of 
Caroline. 
 
Heb je vragen? Bel dan met: 
Caroline, tel 5261668 of 
Nel, tel 5258650 

Afsluiting Wie bidt er voor mij? Wil jij het doen? 


