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maandBRIEF 
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 december 2019 

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 uit 
Papendrecht | 1030 De Brug 

Deze eerste zondag van Advent lezen 
we stukjes in de Bijbel over de persoon Juda. 
Juda was één van de twaalf zonen van Jakob 
en een voorouder van Jezus. Hij wordt door 
zijn vader Jakob een leeuw genoemd. Vele 
eeuwen later wordt Jezus ‘de Leeuw van Ju-
da genoemd’. 

Collecte: levensmiddelen voor De 
Voedselbank 

 

08/12 Ontmoetingsdienst | The-
ma: Volg de ster - Obed… 

de dienaar | Nieuwe Testament, Matteüs 
1:1-5 + Oude Testament, Ruth 4, 13-17 | 
evangelist Jan Verkerk | 1030 De Brug 

Trouw moet zichtbaar worden  in con-

crete daden. Dat gebeurt in het boek Ruth 
waar we deze zondag uit lezen. Steeds wordt 
duidelijk dat Gods trouwe zorg voor mensen 
pas voelbaar wordt als mensen daar zelf han-
den en voeten aan geven door de ander te 
dienen. De naam Obed onderstreept dat nog 
eens extra, het betekent: dienaar. Eeuwen la-
ter zegt Jezus van zichzelf: ‘Ik ben niet geko-
men om over mensen te heersen. Ik ben er 
juist om mensen te dienen.’ 

Collecte: levensmiddelen voor De 
Voedselbank 

 

15/12 Ontmoetingsdienst | The-
ma: Volg de ster - 

David, de koning | Nieuwe Tes-
tament, Matteüs 1:1-6 + Oude 
Testament, Samuël 7:18-22 | 
evangelist Jan Verkerk | 1030 De 
Brug 
 

Vervolg op volgende blz. 

Thema op weg naar Kerst: Volg de ster 
Het nieuwe jaar in de kerk begint op zondag 1 december 
met Advent. Advent betekent ‘komst’. Het heeft te ma-
ken met uitkijken naar het moment dat Jezus komt. Eeu-
wen voordat Hij als klein jochie in Bethlehem geboren 

werd, is zijn komst naar de aarde al voorspeld. Als je in 
het eerste deel van de Bijbel leest - het Oude Testament - 

valt op dat er op verschillende momenten al aanwijzingen zijn 
dat er een Verlosser zou komen. In het Nieuwe Testament blijkt dat dit de Messi-
as is, Jezus Christus. Jezus was Jood en zijn voorouders waren Joden, het volk 
Israël. 
Het thema van de zondagen van advent is: ‘Volg de ster!’. We lezen een aantal 
verhalen uit het Oude Testament, over voorouders van Jezus die genoemd wor-
den in het stamboom van Jezus. 

http://www.debrughuizen.nl


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

een mail naar: 
maandbrief@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 

Doordenkertje 
Pas als je weet wíe God is, kun je de vraag beantwoorden óf God is. 

Vervolg van voorpagina 
 
Dankzij Gods hulp werd David, een gewone 
herdersjongen, een beroemde koning. David 
is de koning die rust en vrede heeft gebracht. 
Van zijn nakomelingen mag je dat dus ook 
verwachten. Veel later na de tijd van koning 
David, wordt van Jezus gezegd dat Hij de 
zoon van David is, dus een nakomeling van 
de koning. Hij wordt geboren in de stal in 
Bethlehem - niet bepaald koninklijk - en 
blijkt de Vredevorst te zijn, Jezus Christus. 

Collecte: levensmiddelen voor De 
Voedselbank 
 

22/12 Ontmoetingsdienst | The-
ma: Volg de ster - Jozef, 

man van Maria | Nieuwe Testament, Mat-
teüs 1:12-25 | dominee Sjaak Pauw uit We-
zep | 1030 De Brug 

Jozef wordt de man van Maria ge-
noemd, maar niet de vader van Jezus. Een 
engel legt aan hem uit hoe Maria zwanger is 
geworden, en wat voor betekenis haar kind 
heeft. Matteüs haalt vaak teksten aan uit de 
Joodse heilige boeken om een gebeurtenis uit 
te leggen. In dit geval verwijst hij naar een 
tekst uit Jesaja, over een maagd die zwanger 
zal worden en haar zoon Immanuel zal noe-
men (Oude Testament, Jesaja 7:14). Matteüs 
legt hierin twee dingen uit. Ten eerste de ma-
nier waarop Maria zwanger is geworden en 
ten tweede de rol die het kind zal spelen: Hij 
brengt God dichtbij, ook bij ons. Hoe? 

Collecte: De Brug 
 

25/12 Ontmoetingsdienst | The-
ma: Volg de ster - Jezus, de 

Messias | Nieuwe Testament, Lukas 2: 1-20 
| evangelist Jan Verkerk | 1030 De Brug 

Lang hebben we uitgekeken naar deze 
zondag, Kerstfeest. Eindelijk is het zover, het 
Kind is geboren. Midden in de nacht als de 
herders de wacht houden over hun kudde, 
verschijnt een engel en zet de hele boel in het 
licht. En er volgen nog veel meer engelen, 
één groot spektakel. Als je er bij bent ge-
weest, zal je het - denk ik - nooit meer verge-
ten. Maar de vraag blijft nog wel even in de 
lucht hangen: wat moet je met een Messias, 
heb ik daar ook wat aan? 

Collecte: De Brug 
 

29/12 Ontmoetingsdienst | The-
ma: Jezus is… de Hoek-

steen | Nieuwe Testament, Efeziërs 2: 19-
22 en 1 Petrus 2 vers 4 en 5 | 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 de laatste 
keer. We gaan nadenken over Jezus die zegt 
de Hoeksteen te zijn. Een hoeksteen is een 
steen die gebruikt wordt om de hoekpunten 
van bouwwerken te verstevigen. In het Nieu-
we Testament van de Bijbel wordt Jezus ver-
geleken met de hoeksteen. Zou je dan ook 
kunnen zeggen: ‘Jezus is de hoeksteen waar 
ík op bouw’? Of gaat dat wat te ver? Waar 
bouwen we ons leven op of: wie heeft er fun-
damentele waarde in mijn leven? 

Collecte: De Brug 

De volgende Maand-
brief verschijnt op 29 
december. Als je iets 

wil schrijven, graag de 
tekst vóór 25 december 

aanleveren. 
maandbrief@debrughuizen.nl 

Het Kosterteam kan... 
jouw hulp heel goed gebruiken. Ben je bereid om af en toe 
een kosterdienst te draaien. Héél graag! Contacten kan met 
Mirjam, mailen kan ook: mberends17@gmail.com 
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OMZIEN NAAR ELKAAR IN DECEMBER 2019 
 
We “zien” elkaar 
De Brug is een veilige plek waar je mag aangeven dat je hulp nodig hebt. 
Gelijktijdig mag je helpen waar je kunt. Omzien naar elkaar is geven en 
ontvangen. Maar omzien naar elkaar is ook ontmoeting rondom de feestda-
gen in december. 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, 8 en 15 december 
collecteren we levensmiddelen voor De Voedselbank. Het idee is om le-
vensmiddelen in te zamelen voor minder bedeelde gezinnen en personen 
met het oog op de komende feestdagen. De kratten staan 
klaar bij de voordeur om gevuld te worden.  
Zondag 22 en 29 december en 1e kerstdag collecteren we  

voor De Brug. De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen 
en zet ook in december de deur open voor ieder mens die op zoek is naar 
een plek en/of God, ongeacht zijn afkomst. Mensen ontmoeten elkaar tij-
dens ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activiteiten op doorde-
weekse 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. 

Iedere woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag is de Popup-Herberg open van 10 tot 17 
uur. De Herberg is ook open op dinsdag 24 december en op Oudejaarsavond 31 decem-
ber. Op 25 dec. En 1 jan., is de Herberg gesloten. Adres: Kerkstraat 2 (Oude Postkan-
toor) 
 
Wat is er in de Popup-Herberg  te doen? Koffie/thee/choco limo drinken aan de stamtafel - Stil 
zijn - Lezen van boeken en tijdschriften - KoffieCreatief (i.p.v. in Silo) - Happen - 

Kerstwens/gebed in de kerstboom hangen - Stiltehoek - 
Kinderhoek met speelgoed - Knutseltafel - rust en ruim-
te - een luisterend oor - kerkVVV - Gezelligheid - en 
nog veel, veel, veel meer. Je bent alle openingsdagen 
welkom, zoveel en zo lang als je wil, plaats genoeg in 
de Herberg! 
Op Facebook en www.popupherberg.nl vind je alle info 
m.b.t. activiteiten etc. 

Welkom in de Pop
up

-Herberg 

http://www.popupherberg.nl


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. 

Heb je een foto van een acti-
viteit van De Brug gemaakt? 

Mail hem door! 
maandbrief@debrughuizen.nl 

Vervoer  
Ben je (tijdelijk) 
moeilijk ter been of is 
er een andere reden 
waarom je het niet zit-
ten om met eigen ver-
voer naar de Ontmoe-
tingsdienst te komen? 
Bel even met de coör-
dinator Henk Eshuis 
(tel. 035-6566965 / 06
-57563525). Henk 
zorgt ervoor dat ie-
mand je ophaalt en 
weer thuisbrengt. 

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  

Parkeren bij de Brug, Keucheniusstraat 

Doopdienst 

We kijken terug op een hele mooie doopdienst op 17 novem-
ber waarop Sonja zich liet dopen. 
Ze kreeg als bijbeltekst mee: 
 
De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven,  
de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot 
in eeuwigheid.  
Oude Testament, Psalm 121: 6 en 7 
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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 decem-
ber is de laatste 
dienst over ’Jezus 
is…’. Dit keer: 
‘Jezus is de Hoek-
steen’. 

Jaap in Stuurgroep 

Jaap Bout maakt sinds kort deel uit 
van de Stuurgroep. Jaap gaat  in de 
Stuurgroep diverse taken oppakken, 
o.a. het vormgeven van de Maand-
brief. 
Jaap blijft ook gewoon deel uit maken 
van het Beamerteam. 

Voor wie wil is het mogelijk om een gratis 
kerst-cd of adventsboekje te bestellen via 
Daarom Kerst, www.daaromkerst.nl. Ook 
brengt Daarom Kerst dit jaar een advents-
boekje uit, speciaal voor kinderen, een aanra-
der! 
Daarom Kerst wil mensen op een toeganke-
lijke wijze laten ervaren waar het met Kerst 
echt om draait. 

Op dit moment zijn we al 
bijna 3 maanden voor el-
kaar aan het bidden. Mis-
schien heb je al iets ge-
hoord van je geheime 
bidder? Dat maakt het 
nog spannender. Want 
wie is nu diegene, die 
voor jou gebeden heeft? 
Zaterdagmorgen 30 no-
vember weten we het… 
dan is de ontknoping!  
Tijdens een kopje koffie 
met wat lekkers onthul-
len we wie de bidders 
van elkaar zijn. Neem 
iets kleins mee voor de 
persoon voor wie je ge-

beden hebt. In het 
‘lootje’ staat waar die 
persoon van houdt… 
We verwachten jullie al-
lemaal op Ceintuurbaan 
12 a om 10.30 uur. 
Kun je niet komen? Zorg 
dan toch voor een aardig-
heidje 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? 

Connectgroep ‘Voor 
Elkaar!’ 
Vrijdag 30 november vieren we met 
elkaar Sinterklaas. Welkom om 20.00 
uur op Cein-
tuurbaan 12 a 
met 2 cadeau-
tjes om het gro-
te Sinterklaas-
spel te spelen… 

http://www.daaromkerst.nl


Wat is De Brug ons waard? 
UPDATE 

De laatste maand van het 
jaar is bijna aangebroken. 
Waar staan we nu financi-
eel gezien? 
In november is per saldo € 
1.101,- ontvangen. Hierin 
zit onder andere de op-
brengst van De Brug in 
concert. Hartelijk bedankt 
voor deze prachtige op-
brengst! In de grafiek kun 
je de verdeling van de op-
brengsten zien. Nu is er 
nog een bedrag nodig van 
€ 462,- om de begroting 
van 2019 te halen. Ik heb 
er vertrouwen in dat we 
dit met elkaar kunnen 
realiseren! Help jij ook 
mee? Jouw bijdrage 
kun je geven via de 
groene collectebus in 
De Brug, in de maan-
delijkse 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 on-
der vermelding van 

“bijdrage De Brug”. Al-
vast hartelijk bedankt! Als 
je nog vragen hebt,  kun je 
Martijn Molenaar hiervoor 
aanspreken of een mail 
sturen naar: 
mjcmolenaar@gmail.com 
 
Tenslotte nog een waar-
schuwing: we zullen je 
nooit bellen of mailen 
om geld over te maken 
voor De Brug. Als je dus 
toch gebeld of gemaild 
wordt: trap daar dan 
niet in! 

Mensen hebben mensen nodig 
om elkaar te dragen 
om elkaar tot leven te brengen. 
 
Mensen hebben mensen nodig 
om voor elkaar op te komen 
om samen te werken aan 
welzijn en geluk. 
 
Mensen hebben mensen nodig 
om te laten zien wie U bent 
God van liefde 
God van gerechtigheid. 
 
Wek dan die kracht in ons. 
Doe die liefde in ons ontvlammen 
die ons omkeert naar elkaar 
die ons doet zorgen voor elkaar. 
 
Dat wij U liefhebben. 
Dat wij onze naaste beminnen. 
Dat wij onszelf kunnen beminnen. 

 
Marinus van den Berg 

Kerstinloop op 
Tweede Kerst-
dag 
Voor de 19e keer wordt er 
weer een Kerstinloop ge-
organiseerd voor hen, die 
het gezellig vinden om 
een middag met anderen 
door te brengen. Naast een 
gezellige ontmoeting 
wordt u goed verzorgd 
met  o.a. een heerlijke 
maaltijd. 
Van 14.30 uur tot onge-
veer 20.00 uur bent u wel-

kom in ’t Visnet. 
Binnenkort komen er pos-
ters en berichten met de 
mogelijkheid om je op te 
geven per telefoon. 
Voor vragen kunt u terecht 
bij Nel Alta, tel 5258650 

mailto:mjcmolenaar@gmail.com

