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02/02 Ontmoetingsdienst | The-
ma: Je bent genodigd | 

Nieuwe Testament, Lukas 14,7-24 | evan-
gelist Jan Verkerk | 1030 De Brug 
 
Het gaat vandaag over een feest waarop een 
groot diner wordt gehouden. Maar ja, een di-
ner zonder gasten is natuurlijk geen feest. 
Daarom is er een poosje geleden een uitnodi-
ging verstuurd. Als de dag aangebroken is, 
komen er alleen maar verontschuldigingen 
om niet te komen eten. De smoezen zijn voor 
een oosterling schokkend en beledigend. Het 
komt er op neer dat men zegt: ‘Je bent een 
beste kerel, maar we hebben je niet nodig’. 
 
Je bent genodigd om na de Ontmoetings-
dienst te komen eten en drinken, want we 
vieren deze zondag het heilig Avondmaal. 
Dit vindt plaats in een (extra) dienst van plm. 
11.30 tot 12.00 uur. Iedereen is van harte 
welkom. Als je na de ‘gewone’ Ontmoetings-
dienst liever naar huis of elders gaat, is dat 
ook prima. Het is ook mogelijk bij de viering 
aanwezig te zijn zonder deelname aan het 
heilig Avondmaal. 
Collecte: Hospice Huizen 
 
 

09/02 Ontmoetingsdienst | evan-
gelist Wim van de Vegte uit 

Voorthuizen | 1030 De Brug 
 
Collecte: Hospice Huizen 
 
 
 
 
 
 
 

16/02 Ontmoetingsdienst | The-
ma: Bouwvakkers in De 

Brug | Nieuwe Testament, 1 Korinte 3:1-11 
| evangelist Jan Verkerk | 1030 De Brug 
 
Deze zondag krijgen we een nieuwe ambts-
drager. Een ambtsdrager is een soort bouw-
vakker in De Brug. De Brug is een gemeen-
schap die een bouwwerk van God is. Bou-
wen doet God niet alleen, daarvoor heeft hij 
bouwvakkers nodig, wij en hen die ons daar-
bij leiding geven, ambtsdragers zoals ouder-
lingen en diakenen. We krijgen vandaag ook 
een ‘ambtsdrager in opleiding’. Dat betekent 
dat hij ‘bouwvakker in opleiding’ wordt, ie-
mand die de kneepjes van het vak gaat leren. 
We nemen afscheid van Bram de Jong die 
ruim 6 jaar als ouderling zijn krachten en 
liefde heeft gegeven voor en aan De Brug. 
Collecte: Hospice Huizen 
 

23/02 Ontmoetingsdienst | The-
ma: Expeditie Mozes - 

Vluchteling zonder land | Oude Testa-
ment, Exodus 2,11-3,1 | evangelist Jan Ver-
kerk | 1030 De Brug 
 
Rond zijn 4e levensjaar is Mozes door zijn 
moeder afgestaan aan de dochter van Farao. 
Als hij 40 jaar is, is hij mede door zijn op-
voeding aan het Egyptische hof en zijn dienst 
in het leger een machtig man in woord en 
daad. Mozes gaat op zoek naar zijn wortels 
en breekt met zijn stiefmoeder. Als Mozes 
mensen van zijn eigen, onderdrukte volk ont-
moet, volgen gebeurtenissen elkaar in rap 
tempo op. Mozes doodt een Egyptenaar en 
dat wordt bekend bij Farao. Er is nog maar 
één vluchtweg, de woestijn in. 
Collecte: De Brug 

vervolg volgende pagina... 

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 

Ontmoetingsdiensten in februari 2020 

Vindplaats voor zoekers 

http://www.debrughuizen.nl


...vervolg vorige pagina 
 

01/03 Themadienst | Thema: Do-
norcodicil | Bram de Jong | 

1030 De Brug 
 
Op 1 juli 2020 komt de nieuwe donorwet. 
Deze wet is voor mensen in Nederland vanaf 
18 jaar die ingeschreven zijn in een Neder-
landse gemeente. In het nieuwe Donorregis-
ter vul je in of je na jouw overlijden wel of 
geen organen en weefsels aan een patiënt 
wilt geven. Voorbeelden van organen zijn 
een nier of longen. Voorbeelden van weef-
sels zijn huid of bloedvaten. Als u uw keuze 
invult, weet uw familie, partner of vriend(in) 
of u wel of niet orgaandonor wilt worden. 
Op deze zondag staat de dienst in het teken 
van vragen rond het donorcodicil. 

Mens ben je, 
mens met een hart,  

mens in een wereld 
vol armoede en honger, 

onrecht en geweld, 

mens in een wereld 
waar zoveel mensen 

geen mensen, 

zoveel dieren 
geen dieren mogen zijn, 

mens ben je, 
mens met een hart, 

strek je uit, 
laat zien wie je bent, 

heb het hart 
om een naaste te zijn, 

om lief te hebben. 

'Heb het hart' door Hans Bouma 
Uit Medemens 4 

Donorcodicil 
Op 1 maart gaan we samen nadenken over 
het donorcodicil. Bram zal ons meenemen 
in de voor en tegens en geeft aanzetten ter 
overweging. 

Connectgroepen 
Een aantal ‘vaste’ bezoekers van de Brug doet al mee in de zogenaamde Connectgroepen. 
De bedoeling daarvan is om elkaar beter te leren kennen door met elkaar gezellige activitei-
ten te beleven. 
Door het vertrek van Bram wordt de Connectgroep van Bram en Gezien overgenomen door 
Dirk en Bettina Westland. Van hen komt er ook een uitnodiging voor een volgende activiteit. 
Er zijn bezoekers, die nog niet aangesloten zijn bij een Connectgroep; zij worden ook uitge-
nodigd door Dirk en Bettina. 
 
Welke groepen zijn er al? 

1.       Connectgroep CenA          Aart en Caroline 
2.       Connectgroep         Dirk en Bettina 
3.       Connectgroep ‘Voor Elkaar’        Loek en Nel 
4.       Young Connected               Jan Donker en Rosanne 
 

Wil je ook mee gaan doen of heb je vragen? 
Neem contact op met Nel Alta, nalta@solcon.nl of 035 5258650 

mailto:nalta@solcon.nl


Schuilplaats 
Nadat het Christelijk Maatschappelijk Werk van Amaris 
eind vorig jaar gestopt is, wil Stichting Schuilplaats voor-
zien in behoefte aan psychosociale hulpverlening en on-
dersteuning. De organisatie is dankbaar dit te mogen aan-
bieden aan mensen die deze hulp en ondersteuning nodig 
hebben. Als jij je instabiel voelt, eenzaam of onzeker, of je 
hebt bepaalde geheimen of ervaart problemen in je huwe-
lijk of gezin. Soms red je het niet alleen. Een psychosociaal hulpverlener van Stichting 
Schuilplaats wil jou helpen weer vat op je leven te krijgen. Door inzicht te krijgen en te leren 
hoe met deze problemen om te gaan, werken we eraan weer balans in je leven te creëren. 
Vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde zetten wij onze vakkennis en deskundigheid 
hiervoor in. 
 
Heb je behoefte aan hulp of ondersteuning van Stichting Schuilplaats, neem dan contact op 
met: 
Landelijk spreekuur: 0318 – 547870 - Locatie: Oranje Weeshuisstraat 5 in Huizen (dinsdag) - 
www.stichtingschuilplaats.nl  
 
Wil je liever eerst een gesprek met een van de personen van het pastoraal team van De Brug, 
‘trek aan de bel’ bij Nel, Dirk, Aart, Bram of Jan. 

EXPEDITIE MOZES 
Op 5 januari zijn we gestart met een nieuwe serie: 
‘Expeditie Mozes’. We gaan door het jaar heen een 
keer of 12 met Mozes aan de slag. 
 

Tijdens de eerste dienst EXPE-
DITIE MOZES deden we een 
verkenning. We keken wie Mo-
zes was, waar hij voor stond en 
waar hij in geloofde. We kregen 
ook een CV van Mozes en een 
gebed dat hij geschreven heeft 
(is nog beschikbaar bij Jan Verkerk). 
Jojanneke en haar zoon Sverre Spilt lieten tijdens de Opener iets zien en 
horen over Mozes. 
 
12 januari gingen we aan de slag met het eerste verhaal over Mozes. Het is 
een verwarrende tijd als Mozes in Egypte geboren wordt. Eigenlijk zou hij 
niet geboren mogen worden, want elk jongetje is krokodillenvoer. Dit 
wordt voorkomen doordat een groep vrouwen gelooft en slim is. Het is een 
bijzonder verhaal dat dichtbij kwam.  
Nalezen kan. Mail even naar: evangelist@debrughuizen.nl 
Nel nam ons in de Opener mee naar het moment dat de moeder van Mozes 
afscheid van hem neemt en hem in de een mandje in de Nijl legt. 
 
Op 23 februari gaan we weer verder met EXPEDITIE MOZES. Subthema 
is dan: ‘Vluchteling zonder land’. Zie pagina 1 bij themaomschrijvingen 
van de Ontmoetingsdiensten. 

http://www.stichtingschuilplaats.nl
mailto:evangelist@debrughuizen.nl


Connectgroep CenA, 
Ook in 2020 willen we als connectgroep een aantal keren bij elkaar komen. Ingrediënten van 
de bijeenkomsten zijn ontmoeting, gezelligheid, samen eten, wandelen en ……… Samen 
vullen we de programma’s in. Zeg het maar, heb je een leuk idee? Stel het voor en samen 
gaan we aan de slag. De eerste connectavond is vrijdag 7 februari.  

Vriendelijke groet, CenA 

Wat is De Brug ons waard? – doel ruimschoots gehaald! 
2019 
Nu we in het nieuwe jaar zijn beland maken we de balans op over 2019. Waar staan we nu fi-
nancieel gezien? In december 2019 is, op basis van de nu bekende gegevens, per saldo € 
1.358,- ontvangen waarmee we op een totaal bedrag van € 6.895,- zijn uitgekomen! Het doel-
bedrag van € 6.000,- is dus ruimschoots gehaald. Iedereen hartelijk bedankt voor deze prachti-
ge (jaar)opbrengst!  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktie Kerkbalans en ‘Wat is De Brug ons waard’ 
In de Hervormde Gemeente Huizen zijn in de afgelopen week de enveloppen bezorgd voor de 
aktie kerkbalans 2020. In de begeleidende folder wordt duidelijk uitgelegd wat er nodig is en 
hoe de ontvangsten besteed zullen worden. Wat is nu het verschil tussen de aktie ‘kerkbalans’ 
en ‘Wat is De Brug’ ons waard? Onderaan de streep is er geen verschil aangezien het de Her-
vormde gemeente Huizen is die alle kosten van De Brug draagt. Er is dan ook geen concurren-
tie tussen deze twee akties. Maar, door te geven via de aktie ‘Wat is De Brug ons waard’ wordt 
wel inzichtelijk wat er door de bezoekers van De Brug wordt bijgedragen aan het bestrijden 
van de kosten. Vandaar dat wij deze aktie aanbevelen maar dit hoeft niet te koste van de aktie 
Kerkbalans te gaan. Je kunt dus beide akties steunen. Zoals Aart (Schaap) altijd zegt: ‘geef met 
je hart’! 
 
2020 
Voor 2020 is een nieuw doelbedrag begroot van € 9.000,- Dat lijkt misschien wel veel meer 
dan vorig jaar maar vergeet niet dat we pas in juni 2019 gestart zijn en dus in 7 maanden bijna 
€ 6.900,- hebben opgebracht. We hebben er dan ook vertrouwen in dat we dit nieuwe doelbe-
drag met elkaar kunnen realiseren! Help jij ook mee? 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. Kerkrentmeesters Herv. Gem. Hui-
zen onder vermelding van ‘bijdrage De Brug’. Alvast hartelijk bedankt!  
 
Als je nog vragen hebt, kun je Martijn Molenaar hiervoor aanspreken of een mail sturen naar: 
mjcmolenaar@gmail.com 

mailto:mjcmolenaar@gmail.com


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 - 035 525 8650 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  

Ben jij gedoopt? 
Geloven en dopen zijn met elkaar verbonden, ze horen bij el-
kaar. God vertelt in de Bijbel dat als iemand Jezus Christus 
gaat volgen/volgt zij/hij gedoopt wordt. Dopen is o.a. het teken 
van de transfer van een leven zonder Jezus naar een leven met 
Jezus. 
Het kan zijn dat het voor jou niet (zo) duidelijk is of je nu wel/
niet gelooft en wat geloven inhoudt. Wil je wel gedoopt wor-
den? Kan je wel gedoopt worden? En zo zijn er meer vragen 

die je kan hebben. Als je er een keer over door wil praten, schiet dan één van deze personen 
aan: Nel, Aart, Bram, Dirk Westland of Jan Verkerk. We denken graag met je mee. 
 
Belijdenis doen 

Er zijn in De Brug mensen die gedoopt zijn toen ze een klein kind(je) wa-
ren. Voor bijna niemand was dat een bewust moment. In De Brug is er de 
mogelijkheid om met je doop van vroeger in te stemmen. Dat kan in een 
Ontmoetingsdienst waarin jij belijdt (uitspreekt) dat je gelooft in Jezus 
Christus. Zo wordt het geloof ook echt iets van jou persoonlijk. 
Zou je dat (ook) willen of daar een keer over door willen praten? Schiet één 
van deze personen aan: Nel, Aart, Bram, Dirk Westland of Jan Verkerk. We 
denken graag met je mee. 
 

Als volwassene gedoopt 
Mensen die op volwassen leeftijd gedoopt zijn, hebben met het beant-
woorden van de doopvragen belijdenis gedaan van hun geloof in Jezus. 
Het is dus niet nodig om dat nog een keer te doen. 
Zij die belijdenis doen/gedaan hebben in een kerk, worden/zijn lid van 
die kerk. Als je in De Brug als volwassene gedoopt wordt en/of belijde-
nis doet, wordt je lid van de Hervormde Gemeente van Huizen-De Brug. 
 

 
Heilig 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 ge-
looft 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 ou-
deren die niet deelnemen aan het heilig Avondmaal) kunnen een zegen ontvangen als zij dat 
willen.  
Zondag 2 februari vieren we in De Brug het heilig Avondmaal. Het thema van de dienst is: 
‘Je bent genodigd’. Welkom! 

mailto:nalta@solcon.nl
mailto:b.eng.dejong@filternet.nl
mailto:aart.schaap@ziggo.nl
mailto:evangelist@debrughuizen.nl
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OMZIEN NAAR ELKAAR IN FEBRUARI 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. Bak-
kie koffie of thee erbij.                                                                                
Zoek elkaar op…… is ook gezellig. 
 
We “bemoedigen” elkaar: 
Waar breng jij de bloemen?                                                                                        
Elke zondag staat er een mooi boeketje klaar om te worden gegeven 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 2, 9 en 16 februari collecteren we 
voor Hospice Huizen. Wat is een hospice? Lang 
niet iedereen heeft er mee te maken. Het onder-
werp is ook lastig: het gaat over de laatste perio-
de van het leven. Die tijd wil je het liefst thuis 
zijn als dat kan. Dat vindt men bij het Hospice Huizen ook. Niet iedereen 

kan thuis blijven in die periode. Of je nu alleen bent of heel veel familie en vrienden om je 
heen hebt; het kan thuis gewoon te zwaar zijn voor degene zelf of voor de mantelzorgers. 
Dan kun je naar een hospice zoals Hospice Huizen. Het is een ‘Bijna (zoals) Thuis Huis’: 
kleinschalig, huiselijk, sfeervol en gericht op de wensen van de gast. Vier gasten kunnen er 
tegelijk verblijven. De gasten krijgen alle zorg die ze willen en nodig hebben van vrijwil-
ligers en verpleegkundigen. Heel fijn is dat de gast en zijn naasten zo weer tijd voor elkaar 
hebben; omdat je niet meer hoef “te zorgen“. Bij het Hospice hoopt men altijd dat de gas-
ten er een poosje mogen zijn en de rust ervaren.  
 
Zondag 23 februari collecteren we 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 een plek en/of God, ongeacht zijn afkomst. Mensen ont-
moeten elkaar tijdens ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activitei-
ten 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.  

De volgende maandbrief (maart) verschijnt op zondag 1 maart. 
Leuk als je meeschrijft! Tekst hiervoor graag woensdag 26 februar i inleveren 

maandbrief@debrughuizen.nl 
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