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maandBRIEF 

05/01 Ontmoetingsdienst | The-
ma: Expeditie Mozes… | 

Nieuwe Testament, Hebreeën 11:23-30 en 
Oude Testament, Psalm 90 | evangelist Jan 
Verkerk | 1030 De Brug 
 
Een nieuw jaar. Of we willen of niet we gaan 
verder en pakken de draad weer op. In De 
Brug beginnen we dit jaar aan een nieuw 
jaarthema. We volgen door het jaar heen een 
keer of 10-12 Mozes. We zoeken hem op, 
kijken, lezen en lopen met hem mee. Van-
daag starten we met een overview wie Mozes 
was en wat hij geloofde. Dit keer dus een ge-
wone Ontmoetingsdienst. 
Collecte: Voedselbank 
 

12/01 Ontmoetingsdienst | The-
ma: Expeditie Mozes… Een 

gestolen leven | Oude Testament, Exodus 
2:1-10 | evangelist Jan Verkerk | 1030 De 
Brug 
 
In het land Egypte wordt een volk gegijzeld 
in de ijzeren greep van Farao. Het is een 
slechte tijd waar je je leven niet zeker bent. 
Nogal opzienbarend dat een echtpaar een 
kind op de wereld durven te zetten. Wat voor 
toekomst heeft zo’n kind? Niet dus, want het 
kind moet in de rivier de Nijl gegooid wor-

den, krokodillenvoer. Wat doe je dan als va-
der en moeder? Collecte: Hervormde Ge-
meente Huizen 
 

19/01 Ontmoetingsdienst | The-
ma: n.n.b. | Dominee Marius 
van Duin uit Zeist | 1030 De 

Brug 
Collecte: Hervormde Gemeente Huizen 
 

26/01 Ontmoetingsdienst | The-
ma: Wakker worden! | 

Nieuwe Testament, Markus 4:35-41 | evan-
gelist Jan Verkerk | 1030 De Brug 
 
Jezus ligt ergens achter in de boot te slapen 
als er een zware storm opsteekt. Jezus slaapt 
en heeft niets door… Zelfs als Jezus zo dicht 
bij je is - in je levensbootje - kan je de angst 
om het hart slaan dat de hele wereld in je en 
om je heen in elkaar stort. Welke wereld is 
jouw wereld en zitten daarin ook angsten en 
zorgen?  
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 januari 2020 

Geen Themadienst! 
De eerste dienst van 2020 – 5 januari (oneven maand) - is dit keer geen Themadienst. Het is 
een gewone Ontmoetingsdienst waar we een start maken met EXPEDITIE MOZES. 

Als je de maandbrief in je mailbox ontvangt, scheelt dat papier  en inkt. Doe je mee? 
Stuur een mail naar: maandbrief@debrughuizen.nl 

http://www.debrughuizen.nl
mailto:maandbrief@debrughuizen.nl


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

maandbrief@debrughuizen.nl 

Doordenkertje 
“Twijfel in het donker nooit aan wat 
God je in het licht heeft laten zien.” 

EXPEDITIE MOZES 
Op 5 januari starten we de serie ‘Expeditie Mo-
zes’. We zullen door het jaar heen daar een keer 
of 10-12 mee bezig zijn in de Ontmoetingsdienst. 
Deze zondag is dus een gewone dienst, geen the-
madienst. 

De eerste dienst EXPEDITIE MOZES gaan we 
een eerste verkenning doen. We kijken wie Mo-
zes is, waar hij voor stond, waar hij in geloofde, 
wat hij schreef en iets over zijn karakter. Een 
overview dus. 
De week erop – 12 januari – gaan we aan de slag 
met het eerste verhaal over Mozes. Het is verwarrende tijd als Mozes in Egypte geboren 
wordt. Eigenlijk zou hij niet geboren mogen worden, want elk jongetje is krokodillenvoer. 
Mozes’ leven wordt gestolen en daarmee ook gered. 

Terugblik op kerst 2019 

geeft hoop voor 2020….. 

Vrijwilligersavond de Brug 
Op woensdagavond 5 februari hopen wij de jaarlijkse

Vrijwilligersavond de Brug te houden voor alle vrijwil-
ligers betrokken bij een activiteit van de Brug met dit jaar als the-
ma: "Zien en gezien worden". Er wordt gewerkt aan een informa-
tief, leerzaam en bovenal gezellig programma.  
Save the date: hoe meer vrijwilligers elkaar ontmoeten, hoe groter 
het feest en de onderlinge bemoediging. 

Bedankje 
Via deze weg willen wij Jan Verkerk bedan-
ken voor het maken van de maandbrief de 
afgelopen jaren! Per januari heeft hij het 
stokje overgedragen. 

Connect-groep Bram & Gezien 
Nieuwjaarsborrel op donderdag 2 januari vanaf 20.00 uur. Locatie: Gravin Gertrude 15. Alle 
gelegenheid om in een gezellig samenzijn elkaar, als Connect-groepleden Bram & Gezien, het 
beste te wensen voor 2020.   
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Wat is het Avondmaal?  

Jezus zelf heeft het vieren 

van het heilig Avondmaal in-

gesteld. 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 jul-

lie. Doe dit telkens opnieuw, 

om mij te gedenken’. 

 

Toen ze met elkaar een stukje 

brood hadden gegeten, nam 

Jezus de drinkbeker en zei: 

‘Deze beker is het nieuwe 

verbond dat door mijn bloed 

gesloten wordt. Doe dit, tel-

kens als jullie hieruit drin-

ken, om mij te gedenken’. 

 

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 Avondmaal?  

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. 11.30 tot 12.05 

uur.  

We vieren het heilig Avond-

maal dit keer aan tafel om 

brood en beker te ontvangen. 

Tijdens de dienst wordt hier-

over een duidelijke uitleg ge-

geven. 

Iedereen is welkom om deze 

viering bij te wonen, ook als 

je niet deelneemt aan het hei-

lig 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. 

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 / 
Jan Verkerk - 06 5799 2829 evangelist@debrughuizen.nl / 
Dirk Westland 06 3047 9781 dhwest@xs4all.nl  

2 februari 

Heilig Avondmaal  

Op zondag 2 februari vieren we het heilig 
Avondmaal in De Brug. Hieronder staat 
een beknopte beschrijving over het hoe en 
wat van het heilig Avondmaal.  
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OMZIEN NAAR ELKAAR IN JANUARI 2020 
 
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. Omzien naar elkaar is ook elkaar opzoeken en ontmoeten in 
2020. Bakkie koffie of thee erbij. Zoek elkaar op…… gezellig. 
 
We “bemoedigen” elkaar: 
Waar breng jij de bloemen? 
Ook in 2020 staat er elke zondag een mooi boeketje klaar om te worden ge-
geven aan een persoon of organisatie die jij wilt bemoedigen.  
Een bloemetje namens ons allen, betrokken op de Huizer samenleving en 
personen in onze omgeving. 
Voorstellen doorgeven voor en tijdens de dienst of via 
aart.schaap@ziggo.nl  
 
We “delen” met elkaar: 
Zondag 5 januari collecteren we levensmid-
delen voor de Voedselbank. De kratten staan 
weer klaar bij de ingang van het gebouw.  
 

Zondag 12 en 19 januari collecteren we voor de diaconie van de 
hervormde gemeente Huizen (HGH). Vanaf het ontstaan van de kerk is 
“dienen” een van de belangrijkste taken. Door dienstbaar te zijn aan 
mensen en de samenleving, dichtbij en ver weg, geeft de HGH con-
creet gestalte aan de Bijbelse boodschap (Jezus voorbeeld volgen door 
je naaste lief te hebben als jezelf). De diaconie verdeelt de collectegel-
den en organiseert praktische hulpverlening. Daarbij is te denken aan 
hulp aan gezinnen, alleenstaanden, organisaties. Goederen verzamelen 
voor de Voedselbank, ondersteunen van acties en diverse activiteiten zoals Kids Kleding-
bank, Tsjernobylkinderen, Schuldhulpmaatjes etc. Landelijk en wereldwijd krijgen chris-
telijke hulporganisaties jaarlijks financiële steun. Ook wordt steun verleend aan hulpacties 
in geval van noodsituaties na rampen. 
Zondag 26 januari collecteren we voor De Brug. De Brug is onderdeel 
van de Hervormde Gemeente Huizen en zet ook in het jaar 2020 de deur 
open voor ieder mens die op zoek is naar een plek en/of God, ongeacht zijn 
afkomst. Mensen ontmoeten elkaar tijdens ontmoetingsdiensten op zonda-
gen 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 we-
kelijks samenzijn.  

De volgende maandbrief (februari) verschijnt op zondag 26 januari 2020. 
Leuk als je meeschrijft! Tekst hiervoor graag woensdag 22 januar i inleveren 

maandbrief@debrughuizen.nl 
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