
 

 

Lieve mensen rondom De Brug, 
 
Afgelopen week was het de zogenaamde ‘stille week’, dat is de week voor Goede Vrijdag en 
op weg naar Pasen. Dit jaar was de stille week wel héél erg stil. Geen bezoek, geen Brug, 
geen… vul zelf maar in. Toch is er hoop want vanaf Goede Vrijdag (vandaag) waar Jezus voor 
ons Zijn leven heeft gegeven, mogen we al naar Pasen uitkijken. Vandaar dat ik dit plaatje 
erbij heb gezocht. Je kijkt vanuit een open graf naar de plek waar Jezus is gekruisigd. Maar 
omdat het graf open is zien we ook dat Jezus is opgestaan en leeft. 
 

Dat is toch een hoopvolle boodschap in deze tijd 
waarin er van alles gebeurt. Die hoop was er ook 
tijdens The Passion 2020 die donderdagavond werd 
uitgezonden. Anders dan in andere jaren was het dit 
keer niet life vanuit een gemeente, maar gewoon 
vanuit het mediapark in Hilversum. Degenen die het 
niet hebben gezien, raad ik aan om naar ‘uitzending 
gemist’ te kijken. Op een hele mooie en eigentijdse 
manier wordt het Bijbelverhaal rondom Jezus lijden, 
sterven en de opstanding uitgebeeld. Maar er werd 
ook een lijn getrokken naar 2020 waar iedereen 

elkaar nodig heeft, jong, oud, arm, rijk. Verschillen vallen dan weg. 
 
Als ‘Bruggers’ hebben wij elkaar ook nodig. Denk aan elkaar, bel elkaar een keer op, stuur 
een kaartje of wat er ook maar in je opkomt. Doe wat je hart je ingeeft. 
 
De belangrijke boodschap dat Jezus leeft zie je ook terug in de tekst van het nieuwe lied van 
Sela. De tekst is heel eenvoudig maar oh zo hoopgevend. Die wil ik graag ter bemoediging 
met elkaar delen. 
 

Nieuwe look 
Onze designer van De Brug heeft de weekbrief ‘overBRUGgen’ gerestyled en er een nieuwe 
look aan gegeven. Maroeska bedankt! 
 

Voor de kinderen 
Marcel & Lydia Zimmer geven elke week op woensdagmiddag om 16 uur 
een kin derconcert geven. Dit is live te zien op YouTube, maar het kan ook 
achteraf teruggekeken worden. De concertjes van de afgelopen 2 weken 
kun je ook nog bekijken en je kunt natuurlijk ook lekker meezingen. 
Je kan op het plaatje klikken of het adres intikken in je webbrowser:  

https://www.youtube.com/channel/UCByHgAh5nh_wnVFIYP0bA_Q 

https://www.youtube.com/channel/UCByHgAh5nh_wnVFIYP0bA_Q


 

 

Zondag is het Pasen dan vieren we dat Jezus leeft. Mocht je je vervelen of is het weer niet zo 
mooi dan kun je deze kleurplaat lekker gaan kleuren.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IK LEEF 
  
Ik leef door te sterven, 
door Jezus’ weg te gaan. 
Ik leef door met Jezus op te staan. 
  
Hij vraagt ons hem te volgen. 
Ik ga hem achterna. 
Zijn weg leidt naar het leven, 
maar ook langs Golgotha. 
 
Daar leer ik los te laten, 
zoals Jezus heeft gedaan. 
Daar sterft mijn oude mens, 
om met hem weer op te staan. 
 

Voor hem is heel mijn leven. 
Ik leg het voor hem neer. 
Wat heb ik te verliezen? 
Mijn rijkdom is de Heer! 
 
Ik volg met open handen 
en ontvang wat hij mij geeft. 
Zo sterf ik aan mijzelf, 
omdat Jezus in mij leeft. 
 
Ik leef... 
 
Tekst: Peter Dijkstra, muziek: Adrian Roest. © 2019 
Stichting Sela Music 

 
Een aantal muzikanten van de Brug heeft 
bovenstaand lied opgenomen en via deze link kun 
je het lied zien op you-tube: 
https://youtu.be/X-Mirx4xORg 
Je kan ook op de foto rechts klikken. 
 

https://youtu.be/X-Mirx4xORg


 

 

Woord voor Onderweg 
Deze week zijn er weer twee afleveringen op YouTube geplaatst. 
1. Heer ontferm U over ons -  7 april (Jan Verkerk): klik hier of type het adres over in de 
webbrowser: https://youtu.be/f087DHbR-_U 
2. Er is Hoop - 9 april (Caroline en Aart): klik hier of type het adres over in de webbrowser: 
https://youtu.be/Kaj-O0ELSCE 

 
Onlinekerkdiensten 

Welkom in de onlinekerkdienst (19.45 uur) van Goede Vrijdag, 
voorganger is evangelist Jan Verkerk. Klik op de foto om naar de 
kerkdienst te gaan. 
Je kan ook op YouTube kijken, klik dan op deze tekst:  
https://www.youtube.com/channel/UCjaJwoc6FuVCNNxtzHaLBBg/live 
 

 
Welkom in de onlinekerkdiensten 
Zondag Eerste Paasdag (9.30 uur): voorganger is dominee Gerben Roest. 
Zondag Eerste Paasdag (17.00 uur): voorganger is dominee Piet van ‘t Hof. 
Maandag Tweede Paasdag (9.30 uur), voorganger is dominee Frans van Velzen. 
 

Samen bidden... in het Woord voor Onderweg - 14 april om 19.00 uur 
Wat missen we dat in deze dagen, samen bidden zoals we elke zondag in de Brug deden. 
Tegen God zeggen wat je op je hart hebt. 
In het Woord voor Onderweg van dinsdag 14 april gaan we samen bidden en daar kun je aan 
mee doen. Hoe? Door te luisteren, mee te bidden of onderwerpen/namen door te geven 

waarvoor we kunnen bidden of danken. Je 
kunt je gebedspunten doorgeven tm 
maandagochtend 13 april bij Nel Alta per 
mail, app of telefoon. We gaan daar dan 
dinsdag voor bidden. Wees je ervan bewust 
dat er breed meegeluisterd en gekeken 
wordt. Wil je liever niet dat jouw 
gebedspunten daar genoemd wordt, dan 
kunnen we er ook samen voor bidden. Geef 
dat gerust aan. 

We kijken uit naar jullie inbreng bij dit Woord voor Onderweg. 
Het telefoonnummer van Nel is: 035 5258650 of 06 12097190. Mail: nalta@solcon.nl 
 

Omzien naar elkaar 
Vanuit Zuid-Afrika ontvingen we een 
berichtje van Marieke Ebbers. Zij is een 
paar keer in De Brug geweest om over haar 
werk daar te vertellen. In het berichtje 
schreef zij dat de lockdown in Zuid Afrika 

met twee weken wordt 
verlengd. Een moeilijke 
beslissing omdat gelijk 
gevolgen heeft voor 
scholieren die niet naar 

https://youtu.be/f087DHbR-_U
https://youtu.be/Kaj-O0ELSCE
mailto:nalta@solcon.nl
https://www.youtube.com/channel/UCjaJwoc6FuVCNNxtzHaLBBg/live


 

 

school kunnen en geen toegang hebben tot 
digitale middelen zoals in Nederland. Ook 
daar zijn zorgen om zieke mensen, 

bedrijven die sluiten en mensen die hun 
baan kwijtraken. Marieke heeft gevraagd 
om hiervoor te bidden. 

 
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. 
 

Verbonden 
Hoewel we fysiek afstand van elkaar moeten houden, zijn we in gedachten met elkaar 
verbonden. Vanaf deze plaats wensen wij elkaar daarom een mooi, zonnig en gezegend 
Paasweekend toe.  
 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, 
Daald' een engel af, 

Heeft de steen genomen 
Van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

 
Hartelijke groet, 
Henk Kooij 
 
 
 
 

 
 

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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