
 

 

Lieve mensen rondom De Brug, 
 

Ik vind het een beetje spannend 
worden…  
Volgende week dinsdag horen we hoe 
het de komende tijd verder moet. 
Worden de regels versoepeld of 
aangescherpt? Ik hoor steeds vaker dat 
we moeten leren leven met de 1,5 
meter samenleving. Dat vind ik 
helemaal niks. Inderdaad, het moet 
wel, maar ik wil je graag een hug geven, 
dichtbij zijn, een arm om mijn schouder 
voelen. 
Als ik van mijn werkkamer in ’t Visnet 
naar huis loop, dan moet ik nu mensen 
expres ontwijken, alsof iedereen 
besmet is… of alsof ik die ander niet wil 
zien. 
Wat mij wel is opgevallen - en ik doe er 
zelf ineens ook aan mee - iedereen zegt 
elkaar gedag… ‘goeiemôge, -middag. 
Dat is dan weer geweldig mooi. 
 
Nog even terug naar die 
‘anderhalvemetersamenleving’. 
Stel dat het tot het einde van het jaar 
moet. Of nog langer. Ineens moest ik 
deze week daaraan denken… hoe 
passen we dan ooit in gebouw Silo? Of 
loop ik nu voor de troepen vooruit? Te 

bang, te 
pessimistisch 
of ongelovig. 
God zal toch 
wel zorgen 
voor De 
Brug?! 
Inderdaad, dat 
laatste vergeet ik nog wel eens. Dat 
komt misschien omdat ik ook wel een 
beetje van ‘doehetzelven’ houd. 
Ik neem mij voor om hiervoor te gaan 
bidden. Dat ik wat meer vertrouw op 
God, dat Hij ons allen zal helpen en ook 
onze Bruggemeenschap… pardon… Zijn 
Bruggemeenschap. 
 
Ik heb het nog even in de Bijbel 
opgezocht. Hoe zegt Jezus het ook 
alweer? Hij zegt: ‘Mij is alle macht 
gegeven in de hemel en op de aarde. 
(…) En houd dit voor ogen: Ik ben met 
jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing 
van deze wereld.’ 
Mijn collega Matteüs ☺ heeft het (rond 
het jaar 60/70) opgeschreven in het 
evangelie dat naar hem vernoemd is, 
hoofdstuk 28, bijna aan het eind. 
Ik ben er blij om dat het bewaard is 
gebleven. Jij? 

 

Onlinedienst zondag 19 april - Jan Verkerk 
Zondagmiddag zal ik de onlinedienst leiden. De dienst begint om 17.00 uur en wordt 

rechtstreeks uitgezonden. Is het een idee dat we met ons allen dan meekijken, 
dan hebben we echt weer een moment dat we met elkaar verbonden zijn. 
Afgelopen dinsdagavond heb ik om 19.00 uur het Woord voor Onderweg van 
Nel gekeken en meegebeden. Ik heb heel sterk ervaren dat er meer mensen 
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waren die op dat moment keken en meegebeden hebben. Het voelde heel goed! 
Ik heb voor zondagmiddag een stukje uit de Bijbel gekozen dat staat in het Nieuwe 
Testament, in het boekje dat evangelist Johannes heeft geschreven, hoofdstuk 21. We lezen 
regel 1 tm 14. Ik hoop dat je inschakelt en we elkaar (op afstand) en 
God (dichtbij) zullen ontmoeten. 
 

Voor de kinderen 
Een aanrader voor onze kids: De Henkie 
show. Kijk op de website: 
https://www.dehenkieshow.nl 
 
 
 
 

 
 
Zondagmiddag 
gaat het 
bijbelverhaal 
over de 
leerlingen van 
Jezus die 
helemaal niks 
vangen op het 
meer. 
Hier staat een 
kleurplaat die 
daar ook over 
gaat. Je kan 
hem kleuren en 
ophangen in je 
(slaap)kamer. 
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Luisterlied 
Zondagmiddag wordt naar de verkondiging onderstaand lied gezongen als luisterlied.
 
BLIJF IN MIJ (SELA) 
 
Kom je mee en volg je Mij? 
Ik roep je bij je naam. 
Zul je gaan waar Ik je leid? 
Ik maak je nieuw voortaan. 
Laat Mijn diepe liefde zien; 
laat zo zien dat jij Mij dient. 
Laat Mijn leven groeien 
diep in jou en blijf in Mij. 
 
Laat je blinde mensen zien 
en maak je slaven vrij? 
Help je armen ongezien 
en doe je dat voor Mij? 
Doe je vreemdelingen recht, 
zoals Ik je heb gezegd? 
Ik beantwoord hun gebed 
in jou en jij in Mij. 
 

Laat je achter wie je was 
en leef je nu voor Mij? 
Want je wint je leven pas 
als jij het vindt in Mij. 
En Mijn liefde spoort je aan 
om de wereld in te gaan. 
Dan raak Ik de mensen aan 
in jou en jij in Mij. 
 
Heer, Uw roepstem echoot door; 
U roept mij bij mijn naam. 
Leer mij volgen in Uw spoor 
en maak mij nieuw voortaan. 
Geef mij steeds opnieuw de moed, 
want mijn hart weet: U bent goed. 
Ik heb lief en leef en groei 
in U en U in mij. 

 

Woord en Lied voor Onderweg 
Deze week zijn er weer twee afleveringen op YouTube geplaatst. 
.1 Bid met mij - 14 april (Nel): klik hier of type het adres over in de 
webbrowser: https://youtu.be/8jP21eBZ9As 
.2 Laat alles los - 16 april (Henk & Hanneke): klik hier of type het adres 
over in de webbrowser: https://youtu.be/gZzwB1fHxkY 
 

Onlinekerkdiensten 

Welkom in de onlinekerkdiensten, zondag 19 april vanuit de Meentkerk 
Zondag (9.30 uur): voorganger is dominee Gerben Roest. 
Zondag (17.00 uur): voorganger is evangelist Jan Verkerk (zie bladzijde 1) 
 

Omzien naar elkaar 
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! 
 
  

https://youtu.be/8jP21eBZ9As
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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. 
 

Slotje
Ik hoop dat dit de laatste weekbrief is, maar ik denk dat dat meer droom dan werkelijkheid is. 
Ik verlang er naar om jou en iedereen weer te ontmoeten. Volgens mij moet dat het grootste 
feest van dit jaar worden. Ik ga de slingers vast opzoeken… of ben ik nu te goédgelovig…? 
Tot gauw! 
 
Jan Verkerk 
evangelist 
 
 
 
 

 
 

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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