
  

 

Lieve mensen rondom de Brug,                                           

Het is lente… maar zien we het eigenlijk wel? De realiteit 

waarin we leven is niet bepaald vrolijk en zet alles op slot. 

Zo ook de deuren van Silo. Geen ontmoetingen, geen 

koffie, geen dienst, geen woord, geen hug, geen………     

En dan leven we ook nog (je zou het bijna vergeten) in de 

lijdenstijd, de periode voor Pasen waarin we het leven van 

Jezus zien eindigen aan het kruis op Goede Vrijdag. Een 

heftige tijd, een tijd van lijden van Jezus. Een donkere 

periode. Maar het is uiteindelijk NIET een doodlopende 

periode, toch niet. Het wordt Pasen, het graf gaat open, 

het licht gaat schijnen. Daar mogen we ons aan 

vasthouden. We hebben goede moed dat de deuren van Silo weer een keer open gaan. Nu zie je het licht even niet, 

de deuren zijn dicht. Maar ze gaan weer open. Als je goed kijkt; het licht brandt!!  Houd goede moed. 

 

 Als ik niet meer goed kan lopen, 

 geef jij mij dan jouw arm? 

 Als ik niet meer op verbetering durf hopen, 

 maak jij mijn koude hart dan warm? 

 Als ik stilsta op deze aarde, 

 die maar jakkert en maar jaagt, 

 geef jij mijn leven dan weer wat waarde, 

 zodat mijn eenzaamheid vervaagt? 

 Als ik schreeuw en huil van binnen 

 laat jij mij dan niet alleen? 

 Wil jij dan iets voor mij verzinnen, 

 draag jij mij door die moeite heen? 

 Pas dan komt mens-zijn tot zijn recht, 

 als in de diepte van het leven, 

 liefde niet alleen met woorden wordt gezegd,          Addy Oostdijk 

 maar daadwerkelijk aan de ander wordt gegeven.  Uit: Medemens 5 

 

 

 

 

Lieve kinderen van De Brug,  
Niet naar de kinderopvang, niet naar school, niet naar sport of de club. 
En dan zondags ook niet naar de Pipowagen.……… niet leuk!! 
MAAR: 
Matthijs Vlaardingerbroek heeft een leuk programma gemaakt met een verhaal, filmpje, 
goocheltruc en knutselwerkje. Vanaf zondag gaat dat over het Paasfeest.                  
 

Kijk, samen met je papa en mama, op de volgende website: 
https://creatiefkinderwerk.nl/corona/wekelijks-online-programma-voor-de-zondag 
 

Veel kijkplezier en hopelijk tot snel in de Pipo….!! 

https://creatiefkinderwerk.nl/corona/wekelijks-online-programma-voor-de-zondag


  
 
Online dienst  
Tip:  

Zet vóór de dienst een kaars klaar en steek die tijdens de dienst aan; teken van Jezus’ aanwezigheid!  
Zondag zal er om 9.30 uur en om 17.00 uur een kerkdienst vanuit de Meentkerk zijn, 
via Kerkdienstgemist.nl te bekijken of te luisteren: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1606  
Jan Verkerk leidt de dienst van half 10; denk aan de zomertijd!  
Om 5 uur is ds. Gerben Roest de voorganger. 
 

Website 
Alle actuele informatie m.b.t. De Brug en het onderhouden van contact, de kerkdiensten etc. Vind je hier: 
https://debrughuizen.nl/actueel/ 
 

Woord voor Onderweg 
Deze week zijn er twee afleveringen op YouTube geplaatst. 
1. Bid met mij - 24 maart 2020 door Martijn Molenaar: klik hier 
2. De telefoon van Jezus - 26 maart door Jan Verkerk: klik hier 

Omzien naar elkaar 
*Deze week zijn de bloemen bestemd voor het RIVM. Wat wordt daar hard gewerkt!  
 Adam Meijer werkt bij het RIVM en we zullen vragen of hij ze mee wil nemen naar het werk. 

*Annie Stiphout heeft het momenteel moeilijk vanwege de spanning rondom een komend 
maagonderzoek. We mogen voor Annie bidden, ook is het leuk om haar een kaartje te sturen: 
Jan van Brakelstraat 43 1271 WE Huizen. 
*Bid dat we wijs met de strenge maatregelen omgaan, zodat we niet besmet worden en ook 
anderen niet besmetten! 
*Heb je speciale gebedspunten voor de dienst in de Meentkerk? Geef ze door op: 
overbruggen@debrughuizen.nl . 

*In de online kerkdiensten zijn 2, soms 3 collectes, daaraan meedoen kan via Givt. In de app kan je extra collectes 
toevoegen. Heb je geen Givt en wil je toch geven, dan kun je thuis sparen om het mettertijd in de collectezak te 
stoppen. Zoals altijd: de collecte is niet verplicht, geef vanuit je hart!  
 

Nieuws uit het Pastoraalteam: 
Een tijdje geleden heeft Dirk Westland aangegeven te willen stoppen met zijn werkzaamheden voor De 
Brug. Hij heeft een weloverwogen besluit genomen en we hebben op een goede manier virtueel afscheid 
van elkaar genomen. Gelukkig liggen er geen meningsverschillen of iets dergelijks aan ten grondslag.  
We bedanken Dirk voor zijn enthousiaste en betrokken inzet voor De Brug. We wensen hem en Bettina 
van harte Gods genade en zegen voor de tijd die komt. 

 

Schroom niet om contact op te nemen als je bang bent besmet te raken/zijn, zorgen hebt,  
als je gebed zoekt, of gewoon even wil praten.  
Ook als je andere hulp nodig hebt, of wil geven; BEL of MAIL! 
Je kan telefonisch of per mail contact opnemen met mensen van het Pastoraalteam: 
 
 Nel Alta:  035 525 8650 - nalta@solcon.nl 
 Jan Donker:  06 1086 2949 - jan.donker@hotmail.com  
 Henk Kooij:  06 5579 8398 - henk.kooij@solconmail.nl 
 Aart Schaap:  06 2946 3400  -aart.schaap@ziggo.nl   
 Jan Verkerk:  06 5799 2829 - evangelist@debrughuizen.nl 
 
Je kunt ook contact zoeken met het aanspreekpunt van jouw Connectgroep. De groep van Bram en Gezien hoort 
voorlopig even bij Aart en Caroline. Als je nog niet bij een Connectgroep hoort, kun je contact opnemen met Henk. 
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Een toekomst vol van hoop (Sela) 
https://www.sela.nl/liederen/190/een-toekomst-vol-van-hoop.html 
 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.   
 
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht.  
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
Hoewel we fysiek afstand van elkaar moeten houden, zijn we in gedachten met elkaar verbonden!   
Met bovenstaand lied willen we elkaar bemoedigen, hopend en vertrouwend dat God de toekomst in handen heeft! 
Vanuit De Brug een liefdevolle groet en Gods zegen. 
Caroline en Aart Schaap 
 
 

 

Foto: J-W Schaap 

P.S.: Nog wat nuttige informatie: 
Ook in de gemeente Huizen is een mooi initiatief gestart:  
Je kunt bellen met 0800 – 1322 als je hulp nodig hebt of hulp wilt bieden in Huizen.  
Maak er gebruik van!  
 
Informatie op internet mbt het Coronavirus 
Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/coronavirus 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: www.rivm.nl 
GGD Gooi en Vechtstreek: www.ggdgv.nl 
  
Landelijk informatienummer 
Ook via het landelijk informatienummer 0800-1351 kunt u uw vragen stellen over het coronavirus.  
Dit nummer is bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur. 
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