
1-31 maart 2020 | nummer 3 

maandBRIEF 

01/03 Themadienst | Thema: Or-
gaandonatie!? | Oude Testa-

ment, Psalm 139: 1-6 en 13-18 | Tom van 
der Poel en Bram de Jong | 1030 De Brug 
 
Op 1 juli 2020 komt de nieuwe donorwet. In 
het nieuwe Donorregister vul je in of je na 
jouw overlijden wel of geen organen en 
weefsels aan een patiënt wilt geven. Voor-
beelden van organen zijn een nier of longen. 
Voorbeelden van weefsels zijn huid of bloed-
vaten. Op deze zondag staat de dienst in het 
teken van vragen rond het donorcodicil. 
 
Collecte: de Voedselbank 
 
 

08/03 Ontmoetingsdienst | The-
ma: Expeditie Mozes - Wie 

ben ik? | Oude Testament, Exodus 3,1-12 | 
evangelist Jan Verkerk | 1030 De Brug 
 
In plaats van prins aan het Egyptische hof is 
de nu 80-jarige Mozes schaapherder. Op één 
van de vele dagen dag dat Mozes met de 
kudde in de woestijn sjokt, hoort Mozes zijn 
naam roepen. De stem maakt zich bekend als 
‘Ik ben de God van je vader’. God stuurt 
Mozes terug om het volk Israël uit Egypte 
weg te leiden. Mozes heeft het niet meer en 
roept het uit: ‘Wie ben ik dat ik naar de Fa-
rao zou gaan?’ Ja, dat kan je jezelf zomaar 
afvragen; ‘Wie ben ík?’ Of zou het beter zijn 
om te vragen: ‘Wie bent U?’ 
 
Collecte: Kerk in actie - kerk in Syrië 
 

15/03 Ontmoetingsdienst | The-
ma: STA OP - Deelnemen 

aan het volle leven | Nieuwe Testament, 
Johannes 4:5-26 | evangelist Jan Verkerk | 
1030 De Brug 
 
De zondagen voor Pasen staan we stil bij het 
leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, 
het feest van Zijn opstanding uit de dood. Je-
zus riep ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die 
lijden onder onrecht.  
Een vrouw ontmoet Jezus. Als ze in gesprek 
raken, raakt Jezus een zere plek in haar leven 
aan. Zij wil liever over theologie en tradities 
praten. Jezus zegt daar wel iets over, maar 
wil door naar het pijnpunt in het leven van de 
vrouw. Naar waar ze zich voor schaamt. 
Daar moet het over gaan. Niet over tradities 
en gebruiken. Maar over wat je belemmert 
aan het volle leven deel te nemen. Misschien 
herken je er iets van. Je zou zo graag…, had 
ik maar… hoe kom ik aan...? 
 
Collecte: Kerk in actie - kerk in Syrië 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Hieronder staan de thema’s voor de komende weken. Op de website staat een uitgebreidere 
beschrijving van het thema: https://debrughuizen.nl/ontmoetingsdienst 

Ontmoetingsdiensten in maart 2020 

Vindplaats voor zoekers 

https://debrughuizen.nl/ontmoetingsdienst


...vervolg vorige pagina 
 

22/03 Ontmoetingsdienst | The-
ma: STA OP - Oog voor de 

mensen om je heen | Nieuwe Testament, 
Johannes 9:1-13 + 26-39 | evangelist Teus 
Donk uit Papendrecht | 1030 De Brug 
 
De zondagen voor Pasen staan we stil bij het 
leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, 
het feest van Zijn opstanding uit de dood. Je-
zus riep ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die 
lijden onder onrecht.  
Als Jezus aan de wandel is, ontmoet hij ie-
mand die vanaf zijn geboorte blind was. De-
ze situatie grijpt Jezus aan om zijn leerlingen 
op te roepen om net zoals Hem te laten zien 
wat dit betekent: als door God gezonden 
mensen licht brengen in een duistere wereld. 
Ziekte en handicaps beperken de mens om 
zelfstandig invulling te geven aan het leven. 
‘Zien’ wij wat dat voor hen betekent en hoe 
wij kunnen bijdragen aan ver‘licht’ing? En 
nog een stapje verder: De man krijgt ook 
zicht op wie Jezus is: het licht van de wereld! 
 
Collecte: Kerk in actie - kerk in Syrië 

 
 

29/03 Ontmoetingsdienst | The-
ma: STA OP - Jezus geeft je 

het leven (terug) | Nieuwe Testament, Jo-
hannes 11:1-4 + 17-44 | evangelist Jan Ver-
kerk | 1030 De Brug 
 
De zondagen voor Pasen staan we stil bij het 
leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, 
het feest van Zijn opstanding uit de dood. Je-
zus riep ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die 
lijden onder onrecht. 
Het verhaal brengt ons eerst bij een situatie 
van rouw. Een vriend van Jezus is gestorven, 
Lazarus, de broer van Marta en Maria. Als 
Jezus eindelijk vanuit een ander dorp aan-
komt bij Marta en Maria, is hun broer al vier 
dagen dood. ‘Of U niet eerder had kunnen 
komen, dan was onze broer niet gestorven’. 
Jezus lijkt misschien ver en onverschillig, 
maar Hij is er in het verdriet en huilt mee. 
Jezus is de opstanding en het leven. Niet al-
leen maar ‘sta op’, er komt iets achteraan. 
Léven, dat is wat we bij Hem vinden. 
 
Collecte: de Brug 

Omzien naar elkaar: 



Stichting Schuilplaats in Huizen 
 
Mijn naam is Henriëtte van der Linden. Ik ben wekelijks op de dinsdag in 

Huizen. Namens Stichting Schuilplaats bied ik hulp en ondersteuning bij 
psychosociale problemen zoals: (rouw)verwerking, identiteitsvragen, on-
zekerheid, depressie, angstklachten, burn-out, relatieproblemen en opvoe-
dingsvragen. Al vragend, nadenkend en vertellend help ik om de ander 

zelf tot ontdekking te laten komen wat nodig en helpend is. Ik vind het 
heel mooi om dit proces te zien gebeuren. De drempel naar hulpverlening 
kan best hoog zijn en dat begrijp ik, maar je kunt gerust een keer langs 
komen om de sfeer te proeven of kennis met mij te maken. Vaak zeggen 
mensen achteraf: “Was ik maar eerder gegaan”.  

Rechtstreeks bereikbaar op telefoonnummer: 06-19731903 (op dinsdag). 
E-mail: hvdlinden@stichtingschuilplaats.nl Gesprekslocatie: Oranje 

Weeshuisstraat 5 in Huizen 

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 EXPEDITIE MOZES keken 
we wie Mozes was, waar hij voor stond en waar hij 
in geloofde. We kregen ook een CV van Mozes en 
een gebed dat hij geschreven heeft. 
 
Op 12 januari zijn we met het eerste verhaal van 
Mozes aan de slag gegaan. Mozes zou niet geboren mogen worden, want elk jongetje is kro-
kodillenvoer. Dit wordt voorkomen doordat een groep vrouwen gelooft en slim is. Om Mozes 
te redden moet zijn moeder hem in de een mandje in de Nijl leggen. 

 
Zondag 23 februari hebben we samen nagedacht over Mozes 
die in zijn drift een Egyptenaar doodslaat. Als dat ontdekt 
wordt moet hij vluchten voor de farao van Egypte. Hij maakt 
zich via de woestijn uit de voeten naar Midjan. Mozes heeft 
een woestijnervaring, hij leert zichzelf kennen en Mozes 
heeft ook ervaren wie God is. De gevolgen van keuzes zijn 
soms zwaar om te dragen, toch God blijft jou trouw en helpt 
je dragen en verwerken. In Midjan komt een einde aan Mo-
zes’ vlucht en begint er een nieuw hoofdstuk in zijn leven. Er 
borrelt iets. Er gaat iets gebeuren… Is dit verhaal over Mozes 
misschien een voorbereiding van wat God gaat doen? Dat kan 
ook in jouw leven zo zijn. 
 
Op 8 maart gaan we weer verder met EXPEDITIE MOZES - 
Wie ben ik? Zie pagina 1 bij themaomschrijvingen van de 
Ontmoetingsdiensten. 

mailto:hvdlinden@stichtingschuilplaats.nl


Doordenkertje 
 

Als God alleen perfecte mensen zou gebruiken, zou er niets gebeuren. God gebruikt iedereen 
die zich beschikbaar stelt. 

(R. Warren) 

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 
Henk Kooij:   06 5579 8398  -  henk.kooij@solconmail.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  

Afscheid en welkom 
 

In de afgelopen tijd heeft een aantal mensen afscheid genomen van en zijn anderen gestart.  
We bedanken Eline Westland voor haar enthousiaste bijdrage in de Stuurgroep. Eline was 
verantwoordelijk voor PR en Communicatie. Op dit moment legt ze - samen met Maroeska - 
de laatste hand aan de vernieuwing van de website van De Brug. Eline: dankjewel voor alles 
wat je voor De Brug hebt gedaan. 
 
Maroeska Verkerk neemt een deel van het werk dat Eline deed over. Maroeska zal zich voor-
al bezighouden met alle uitingen van De Brug. Zij is dus verantwoordelijk voor het logo en 
de vormgeving. Design is het sleutelwoord. 
 
Zondag 16 februari is Henk Kooij bevestigd tot ouderling met bijzondere opdracht De Brug 
en Jan Donker tot ambtsdrager in opleiding. We wensen Henk en Jan van harte Gods zegen 
voor de tijd die komt. Henk is lid van de Stuurgroep en het Pastoraal-team en Jan is ook lid 
van het Pastoraal-team. 
 
We hebben afscheid genomen van Bram de Jong. Ruim 6 jaar heeft hij ons als ouderling de 
gemeenschap van De Brug gediend. Het had zijn hart en liefde en dat hebben we gemerkt in 
al zijn bezig zijn. We danken hem voor zijn zegenrijke dienen van ons allen. We zijn blij dat 
hij zich als vrijwilliger aangesloten heeft bij het liturgieteam. 

Eline Westland Maroeska Verkerk Jan Donker Henk Kooij Bram de Jong 

mailto:nalta@solcon.nl
mailto:henk.kooij@solconmail.nl
mailto:aart.schaap@ziggo.nl
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Sta op! 
Leef vanuit geloof, 
hoop en liefde 
 

In (een deel van) de 40-
dagentijd staan we stil bij het leven van Je-
zus en leven we toe naar Pasen, het feest 
van Zijn opstanding uit de dood. Jezus riep 
‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden 
onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot le-
ven. En gaf Zijn leven voor ons als ultieme 
daad van liefde. Niet het duister maar de 
liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe 
hoop. We mogen iedere dag weer opstaan 
uit alles wat ons neerdrukt. Als kerk zijn we 
een wereldwijde gemeenschap die het goe-
de nieuws van Gods liefde hoort en deelt. 
Vanaf zondag 15 maart tot en met Pasen 
gaan we met het thema ‘STA OP’ aan in De 
Brug aan de slag.  

Langzaamaan zien we de bewoners intrek-
ken in het appartementencomplex tegen-
over ons gebouw Silo (de plek van de Brug 
op zondag en doordeweeks). Nu het appar-
tementencomplex bewoont is, is parkeren 
niet altijd eenvoudig zijn. De eerste oproep 
is dan natuurlijk om lopend of per fiets te 
komen (goed voor het klimaat en gezond-
heid), maar als vervoer per auto nodig is 
dan wijzen wij graag op de ruime parkeer-
gelegenheid voor het pand van Drukkerij 
Bout aan de Ceintuurbaan 32. Slechts op 3 
minuten lopen van gebouw Silo. Uiteraard 
hebben wij dit eerst met de familie Bout 
overlegd. Zie foto. 

Parkeren bij de Brug, 
Keucheniusstraat 





Dagelijkse overdenking Eerst Dit 

Onder de naam ‘Eerst dit’ verzorgen de EO 
en de missionaire organisatie IZB een gratis 
dagelijkse bijbelpodcast. Elke werkdag krij-
gen de abonnees ’s ochtends een 7-minuten 
durende podcast in hun Whatsapp, met een 
bijbelgedeelte en een beknopte overdenking 
daarbij, gericht op het dagelijks leven. De 
doelgroep bestaat uit mensen in het spitsuur 
van het leven. Gratis aanmelden via eerst-
dit.nl 

Wat is De Brug ons waard - update 
 
Een nieuw jaar met een nieuwe doelstelling: € 9.000. Voor de snelle rekenaars is dat dus elke 
maand € 750. We zijn inmiddels twee maanden onderweg in dit nieuwe jaar en de eerste re-
sultaten zijn nu bekend.  

De vermelde bedragen zijn cumulatieve bedragen voor de betreffende maand. Er is dus tot en 

met februari € 594 ontvangen terwijl er € 1.500 begroot is. Het verschil bedraagt € 906. Er is 

dus nog wel een ‘gaatje’ te dichten. Gelukkig is er nog volop tijd om hier aan te werken. 

Help jij ook mee? Jouw bijdrage kun je geven via de groene 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. Huizen onder vermelding van 

“bijdrage De Brug”. Alvast hartelijk bedankt! Heb je nog vragen? Stel ze aan Martijn Mole-

naar via mjcmolenaar@gmail.com 

https://portal.eo.nl/bijbelpodcast-eerst-dit/
https://portal.eo.nl/bijbelpodcast-eerst-dit/
mailto:mjcmolenaar@gmail.com


OMZIEN NAAR ELKAAR IN MAART 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 1 maart collecteren we levensmid-
delen voor de Voedselbank. De kratten staan 
weer klaar bij de ingang van het gebouw. 
Zondag 8, 15 en 22 maart collecteren we 
voor Kerk in Actie. Speciaal doel is de opbouw van de 

kerk in Syrië. De burgeroorlog in Syrië heeft veel sporen achter gelaten: 
12 miljoen mensen op de vlucht, 85 procent van de achtergebleven be-
volking leeft in armoede, vele dorpen en steden liggen in puin, veel ker-
ken en scholen verwoest. Langzaam keren bewoners terug en beginnen ze met het herstel 
van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De 
kerk is het middelpunt, het hart van de gemeenschap. Als de kerk weer functioneert, komt 
er weer leven. De kerken in Syrië helpen mensen (ongeacht hun afkomst) hun leven weer 
op te pakken door te ondersteunen bij het opstarten van een eigen bedrijfje of het volgen 
van een opleiding. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Vanuit De Brug willen wij ook 
helpen, samen kunnen we mensen in Syrië weer nieuwe hoop geven! Doe je ook mee???    
Zondag 29 maart 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. Een werk-
plaats van God waar mensen elkaar ontmoeten 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.  

De volgende maandbrief (april) verschijnt op zondag 29 maart. 
Leuk als je meeschrijft! Tekst hiervoor graag woensdag 25 maar t inleveren 

maandbrief@debrughuizen.nl 
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