
 

 

Lieve mensen rondom De Brug, 
 

 
 

In mijn zorg, bent U God mijn rust. 
In mijn zwakheid, bent U God  mijn kracht. 

U bent de reden dat ik zing, 
omdat U de God van al mijn dagen bent. 

 
Jan Verkerk schreef in de vorige weekbrief wat Mattheüs schrijft in hoofdstuk 28: “Mij is alle 
macht gegeven in de hemel en op aarde”. En ook “Ik ben met jullie alle dagen, tot aan de 
voltooiing van deze wereld”. Net als Jan ben ik ook blij dat dit bewaard is gebleven. Dat het 
kunstenaars en muzikanten heeft geïnspireerd. Bovenstaande regels zijn zo maar enkele 
regels uit het lied “God of all my days” van de Amerikaanse gospelrock band Casting Crowns. 
Deze band maakt stevige muziek met indringende en bemoedigende teksten gebaseerd op 
passages uit de Bijbel. Mij heeft onder andere deze muziek (op een of andere manier) 
gesteund in een heftige periode van mijn leven. Ik hoop dat het luisteren naar de muziek en 
het lezen van de tekst van dit lied ook voor jou een steuntje in de rug is in de periode van 
beperkingen vanwege het Coronavirus. En bovendien: “Het probleem wat voor je ligt is nooit 
zo groot als de Persoon die achter je staat”. God is altijd bij je, al de dagen van je leven. Hoe 
mooi is dat dan….!!          
 
Via deze link kun je mee kijken en luisteren 
https://www.youtube.com/watch?v=RocPcgqCDE0 Dit lied wordt gezongen in het Engels, de 
vertaling staat op de laatste pagina van de weekbrief. (met dank aan mijn broer Gert) 

 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=RocPcgqCDE0


 

 

Woord voor Onderweg 
Deze week zijn er weer twee afleveringen op YouTube geplaatst. 
21 april door Jan Verkerk: De Bijbel is een doos bonbons (klik hier om te kijken of zie de 
website van De Brug) 
23 april door Martijn Molenaar: Hou vol…! (klik hier om te kijken of zie de website van De 
Brug) 

 
Onlinekerkdiensten 

Welkom in de onlinekerkdiensten van 26 april, makkelijk te vinden via de 
website van De Brug: https://debrughuizen.nl/actueel/ 
Zondag 9.30 uur: voorganger is dominee Piet van ‘t Hof. 
Zondag 17.00 uur: voorganger is dominee Frans van Velzen 

 
Omzien naar elkaar 
Bloemengroet  
Vorige week zijn de bloemen bij Isa Ermin gebracht. Isa was blij verrast, een opkikker in deze 
moeilijke tijd! 
 
Collecte op zondag 26 april (bericht van onze penningmeester Martijn) 
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 (dat is dus 
aanstaande zondag 26 april, de tweede collecte!), 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! 
 
Gebed 
In het Woord voor Onderweg van donderdag 30 april gaan we weer 
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 t/m 
dinsdagochtend 28 april bij Nel Alta per mail, app of telefoon. We gaan 
daar dan donderdag voor bidden. Wees je ervan bewust dat er breed 
meegeluisterd en gekeken wordt. Wil je liever niet dat jouw gebedspunt 
daar genoemd wordt, dan kunnen we er ook samen voor bidden. Geef dat gerust aan. 
Het telefoonnummer van Nel is: 035 5258650 of 06 12097190. Mail: nalta@solcon.nl  

https://youtu.be/g-sUrlx6cPw
https://youtu.be/w-AdK5K0KTw
https://debrughuizen.nl/actueel/
mailto:nalta@solcon.nl


 

 

 

 

Voor de kinderen
 
Het is bijna koningsdag. Dit jaar wordt het een “woningsdag”.  
Om een beetje een koningsdaggevoel te krijgen zou je 
bijvoorbeeld een leeuw kunnen gaan knutselen. 
 
Een lege wc rol heb je vast nog wel ergens! Snel pakken, want 
daarmee kun je deze leuke leeuwen knutselen. Je verft de rol geel 
of pakt hem in met geel papier.  
 
Dan geef je de leeuw een gezichtje en poten. En de manen knip je 
uit bruin papier en hang je in de rol.  

 
 
 
Plak er twee gele oren op en teken 
een gezichtje. 
Daar omheen plak je rondom stukjes oranje touw als manen.  
 
 
 

 
Van een papieren bord, kan je met wat verf en wol ook een leeuw 
maken. Je kan de manen verven, maar ook van fusilli pasta maken, 
of van halve knijpers, of….. ) 

 
 
 
 
 
   In de Bijbel wordt de Here Jezus ook wel een leeuw genoemd. Hij is overwinnaar en heeft   
   alle macht in hemel en op aarde. Hij helpt ons om niet bang te zijn voor de toekomst! 
   In Opwekking4Kids staat een mooi liedje hierover:  
   https://www.youtube.com/watch?v=WFl_sTqkp8Y 
 

  Leeuw van Juda, Lam van God 
   
  Leeuw van Juda 
  U heerst op de troon 
  Overwinnaar 
  Redder, Mensenzoon 
  Lam van God 
  nederig en rein 
  offer dat ons redt 
  zal onze herder zijn 
 

 
Leeuw van Juda 
Lam van God 
waardig te ontvangen alle eer 
Leeuw van Juda 
Lam van God 
wij aanbidden U als onze Heer 
wij aanbidden U 
Jezus onze Heer 
 

 
  Leeuw van Juda 
  helper in de strijd 
  grote Koning 
  U heerst voor altijd 
  Lam van God 
  U heeft alle macht 
  rijkdom en wijsheid 
  heerlijkheid en kracht 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WFl_sTqkp8Y


 

 

 

 
 
 
 



 

 

Schroom niet om contact op te nemen als je bang bent, 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. 

 
Hou vol….. 
We hoorden het premier Rutte deze week weer zeggen: hou vol! 
Eén van de definities van volhouden is: doorgaan met iets ondanks tegenslag, tegenspraak of 
vermoeidheid. Zelf merken we dat het steeds moeilijker wordt, we missen de hugs van onze 
(klein)kinderen en de ontmoeting met elkaar in de Brug. Ik droomde zelfs dat ik Silo niet 
meer kon vinden…  
We blijven via de onlinediensten, het Woord voor Onderweg, de weekbrief en bovenal door 
gebed met elkaar verbonden. We hopen dat dit meehelpt om het vol te houden! 
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 (binnen de richtlijnen van het RIVM      ).  
Doe wat je hart je ingeeft. 
 
Alles is anders, God blijft dezelfde! 
 
Hartelijke groet en een digitale hug, 
Aart en Caroline 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    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. 

 

mailto:nalta@solcon.nl
mailto:jan.donker@hotmail.com
mailto:henk.kooij@solconmail.nl
mailto:aart.schaap@ziggo.nl
mailto:evangelist@debrughuizen.nl
http://www.rijksoverheid.nl/coronavirus
http://www.rivm.nl/
https://www.ggdgv.nl/


 

 

God van al mijn dagen 
 
Ik kwam bij U met mijn hart aan stukken 
en vond de God met de helende handen.                                                                                                   
Ik wendde me tot U, liet alles achter me. 
en vond de God die alles nieuw maakt. 
Ik keek naar U, terwijl ik verdronk in mijn vragen 
en vond de God die alle wijsheid bezit. 
En ik vertrouwde U en stapte op de golven van de zee. 
U vatte mijn hand tussen de golven, 
omdat U de God van al mijn dagen bent.                                                                                               
 

Refrein.                                                                                                                                                                   
Bij iedere stap die ik zet 
baant U een weg 
en ik geef U alle eer. 
Ik ben steeds anders, U blijft dezelfde. 
U bent de God van al mijn dagen. 
 

Ik vluchtte van U weg, ik doolde in de schaduw                                                                                       
en vond een God die niet ophoudt mij te volgen.                                                                                                     
Ik verborg mij voor U, geplaagd door mijn mislukking                                                                                 
en vond de God wiens genade mij toch toedekt.                                                                                              
Ik kwam bij U terecht toen ik op mijn zwakst was                                                                                             
en vond de God, die mijn hoofd opricht                                                                                             
en ik heb U aanbeden                                                                                                                              
en voelde U aan mijn zijde.                                                                                                                            
U bent de reden dat ik zing,                                                                                                                         
omdat U de God van al mijn dagen bent. 
 

Refrein. 
 

In mijn zorg, bent U God mijn rust. 
In mijn zoeken, bent U God mijn antwoord 
In mijn blindheid, bent U God mijn zicht 
In mijn slavernij, bent U God mijn vrijheid 
In mijn zwakheid, bent U God mijn kracht 
U bent de reden dat ik zing, 
omdat U de God van al mijn dagen bent. 
 

Refrein. 
 

In mijn blindheid, bent U God mijn zicht 
en in mijn slavernij, bent U God mijn vrijheid. 
Al mijn dagen….. 


