
  

Wees niet bang, want Ik ben bij je, 

vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je 

sterken, Ik zal je helpen! 

  Jesaja 41: 10 

Lieve mensen rondom de Brug, 

Hier is al weer weekbrief 3 in het kader van overBRUGgen. Wat is het bijzonder dat het al de hele periode van 

afstand houden tot elkaar, het mooi weer is. We mogen nog naar buiten! De afgelopen dagen heb ik veel bezoekers 

van de Brug gesproken; ik hoorde dat er mooie onderlinge contacten zijn. Dat doet goed, we kijken naar elkaar om. 

Het belangrijkste in deze onzekere tijd vol zorgen, is dat God bij je is. Hopelijk ervaar je dat ook zo. Ik hoor 

verschillende mensen erover spreken. Het gaat over ‘vertrouwen’ en ‘hoop’ hebben. Misschien hebben jullie de arts 

Gor Khatchikyan op tv gezien, hij komt regelmatig langs om iets te vertellen over zijn werk op de spoedeisende hulp. 

Zondag vroeg hij zich af: ‘Wie bepaalt de loop der dingen.’ In de afgelopen 3 weken is ons leven totaal veranderd; dit 

had niemand kunnen bedenken. Gor zei: ‘De omstandigheden zijn veranderd maar de belofte van God blijft 

dezelfde!’ Wat hij bedoelde is wat er in Jesaja staat, een boekje in de Bijbel, Jesaja 41, vers 10. Daar belooft God: 

‘Wees niet bang, want Ik ben bij je. Vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen.’ Deze tekst heeft 

Gor ooit van iemand gekregen toen hij het moeilijk had als asielzoeker in Nederland. Hij heeft deze tekst op een 

briefje en dat bewaart hij in zijn portemonnee. Hij heeft het altijd bij zich. De verslaggever vroeg hem: ‘Hoe ga je 

naar je werk in deze tijd vol hectiek?’ Gor antwoordde: ‘Here God, we gaan het samen doen vandaag!’ Je zo dicht bij 

God weten… het sprak mij heel erg aan en ik gun het jou. Stop een briefje in je portemonnee; God is bij je! 

 

Iets voor jouw portemonnee?  

 

 

 

 
 
Zondag is het Palmpasen, daar hoort het verhaal bij dat Jezus op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. Misschien heb je zin 
om te kleuren… 
 

 

 

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.               
 

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

En… elke schooldag is er een verhaal met Henkie! 

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


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website De Brug 
Alle actuele informatie m.b.t. De Brug en het onderhouden van contact, de kerkdiensten etc. Vind je hier: 
https://debrughuizen.nl/actueel/ 
 
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 (dominee Piet van 't Hof leidt deze dienst) en om 17.00 uur (dominee Frans van Velzen 
leidt deze dienst) een kerkdienst vanuit de Meentkerk zijn. 
Je kan ze volgen via www.kerkdienstgemist.nl 
 
 
Vind je het lastig om te vinden? Hieronder volgt een stappenplan: 
 
Stap 1. Open uw web-browser (Zoals internet Explorer, Chrome of Firefox) 

 

 

https://debrughuizen.nl/actueel/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


  

 

 

Stap 2. Toets in de zoekbalk “debrughuizen.nl/actueel” en druk op de enter-toets.  

Stap 3. Op de pagina waar u terecht komt (gelijk aan bovenstaande afbeelding), vind u alle activiteiten van de 

afgelopen periode.  

 

Woord voor Onderweg 
Deze week zijn er twee afleveringen op YouTube geplaatst. 
1. Ga met God - 31 maart (Nel Alta): klik hier of type het adres over in de webbrowser:  
https://youtu.be/3uiusDPVBvg 
2. Lied voor Onderweg 2 april (Henk & Hanneke): klik hier of type het adres over in de webbrowser: 
https://youtu.be/V6NTkFoImmE 
 

Volgende week is de zogenaamde ‘Stille Week’, de week die vooraf gaat aan Pasen. Deze dagen denken we in het 

bijzonder aan de weg van lijden en sterven, die Jezus moest gaan. Hij wilde dat ook doen, voor jou en mij  

Een lied hierover is: ‘Uw genade is mij genoeg’, Opwekking  614 

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 

met een kruis op zijn rug 

en een doornenkroon. 

Hoor de menigte schreeuwt en roept: 

'Kruisigt Hem!' 

Zo gaf God zijn eigen Zoon. 

 

Zie het Lam aan het kruis 

daar op Golgotha, 

als de koning der Joden wordt hij veracht. 

Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 

als hij roept: 'Het is volbracht'. 

 

https://youtu.be/3uiusDPVBvg
https://youtu.be/V6NTkFoImmE


  

Refrein: 

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,  

dat U het kruis voor mij droeg. 

U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 

Uw genade is mij genoeg. 

 

In het rijk van de dood is Hij neergedaald. 

Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. 

Maar de steen van het graf is 

nu weggehaald, 

Jezus leeft, Hij is opgestaan. 

 

 

(Refrein) 

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, 

met ontzag en respect 

kniel ik voor U neer. 

U bent Koning en God tot in eeuwigheid, 

U bent Jezus, de hoogste Heer. 

 

Refrein: 

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 

dat U het kruis voor mij droeg. 

U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 

Uw genade is mij genoeg, 

uw genade is mij genoeg. 

 

Als je op deze link drukt, zie je er ook beelden bij. Ze zijn ingrijpend maar dat is het ook geweest in die tijd   . 

www.youtube.com/watch?v=GIpe2z71Ug8 

 

Omzien naar elkaar 
* We leven mee met Marja van 
Giessen; zij moet een 
behandeling ondergaan maar 
deze is uitgesteld omdat de arts 
ingezet is op de IC afdeling. Ze 
heeft veel pijn op dit moment en 
het wachten valt haar zwaar. Wil 

je voor haar bidden? Zij krijgt de bloemen vanuit de 
Brug deze week als een bemoediging. 
* Bid dat we wijs met de strenge maatregelen 
omgaan, zodat we niet besmet worden en ook 
anderen niet besmetten! 
*Bid voor elkaar, in het bijzonder voor hen die alleen 
zijn en op een klein flatje wonen 
* Zwaai eens voor het raam bij een oudere buurvrouw 
of buurman. Een beetje aandacht doet zo goed! 
* Heb je speciale gebedspunten voor de dienst in de 
Meentkerk? Geef ze door op: 
overbruggen@debrughuizen.nl . 
* Collectes -Nu er geen diensten zijn in Silo kunnen we 

allemaal de online diensten in de Meentkerk 

meebeleven. In die diensten zijn er ook 

collectedoelen. Om solidair te zijn met het geheel van 

Hervormd Huizen én om onduidelijkheid voor 

bezoekers van De Brug weg te nemen hebben we 

besloten om met ingang van April geen eigen 

collectedoelen meer te hebben. We sluiten ons aan bij 

de collectedoelen die in de online dienst getoond 

worden. We doen dit zolang er online diensten nodig 

zijn. Als je geeft via de Givt app geef dan aan dat je 

geeft aan ‘de Brug Huizen’ (te vinden onder Lijst/kies 

een doel uit de lijst). Dit is vooral belangrijk bij de 

collecte voor het missionaire werk op elke laatste 

zondag van de maand, zodat deze meetelt voor De 

Brug! Als je Givt niet gebruikt, maar je wilt wel wat 

geven aan De Brug dan mag je je bijdrage overmaken 

op IBAN NL07 RABO 0329 9026 52 t.n.v. 

Kerkrentmeesters Herv. Gem. Huizen onder 

vermelding van “bijdrage De Brug”. Tenslotte: geef 

vanuit je hart! 

 
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! 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=GIpe2z71Ug8
mailto:overbruggen@debrughuizen.nl


  

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. 
 
Tot slot: 
Veel sterkte en gezondheid voor jullie allemaal! Mensen van de Brug ‘Let een beetje op elkaar!’ 
 
We bidden elkaar dit gebed om zegen toe: 

 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 

 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

 
Hartelijke groet, 
Nel Alta 
 
 

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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