
 

 

Lieve mensen rondom De Brug, 
 

Troost 
Wat omzien naar elkaar betekent, hebben wij de afgelopen dagen ervaren. Je leest hoe 
dingen worden geregeld in deze tijd volgens de maatregelen van het RIVM. Tot nu toe was 
dat nog steeds bij anderen… en opeens zit je er zelf midden in! Vorige week is mijn vader 
onverwacht overleden. Hij is 94 jaar geworden maar toch… In het ziekenhuis mag je elkaar 
niet dichtbij zijn, laat staan aanraken. Troosten moet op afstand. Als familie kun je niet bij 
elkaar komen om je verdriet te delen en herinneringen op te halen. Je moet overal over 
nadenken, veel kan er niet, ‘Hoe zou het wel kunnen?’ vroegen we ons af. 
Dat was al ingewikkeld genoeg. Komt daar nog bij dat Loek ziek is geworden, hoge koorts en 
‘corona verdacht’. Dat betekent 2 weken in quarantaine allebei. 
Zo zaten we woensdag online naar de begrafenis te kijken. Natuurlijk mooi dat het kan maar 
ook heel bizar. Wat is het dan geweldig dat je merkt dat er mensen (die het weten) aan je 
denken en nog belangrijker: voor je bidden! In Romeinen (een brief van Paulus in het 
tweede gedeelte van de Bijbel) 12, vers 15 staat: ‘Wees blij met wie blij is, heb verdriet met 
wie verdriet heeft.’ 
Het is al mooi wanneer je dit leest maar zeker heel bijzonder om het zelf te ervaren.  De 
bloemen in onze kamer geuren naar liefde en meeleven. Zij ruiken naar Gods liefde! 
Het heeft mij nog weer eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk omzien naar elkaar is. We 
laten aan elkaar iets van Gods liefde voor mensen zien. God gebruikt ons om er voor de 
ander te zijn. Wij  zijn de handen en voeten van God. Het volgende lied geeft hier mooie 
woorden aan: 

 
Ik wil jou van harte dienen  
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 

jij het ook voor mij kunt zijn. 
 

Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 

Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 

 
Ik zal Christus' licht ontsteken, 

als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken, 

waar je hart naar heeft verlangd. 

Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis. 

Al mijn leeftocht met je delen, 
tot de reis ten einde is. 

 
Dan zal het volmaakte komen, 
als wij zingend voor hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde 

en van lijden zijn gegaan. 
(Opwekking 378) 

 
klik hier om dit lied op YouTube te kijken 

en luisteren. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=p2PY8aUtxSQ


 

 

Voor de kinderen: 
 
Natuurlijk kijk jij ook elke dag naar Henkie, Ratje, 
Truus en al die andere leuke figuren. 
Op 4 en 5 mei is er natuurlijk ook een Henkie show  
en dan gaat het misschien wel over ‘vrijheid’. 
We denken er dan aan dat het 75 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog afgelopen 
was. Elk jaar denken we daaraan en zeggen we tegen elkaar: ‘Dit willen we nooit meer 
meemaken!’ Misschien heb je er van juf of meester ook iets over gehoord of heb je ook zo’n 
mooie handdoek gekregen…. 

Oorlog begint met ruzie en mensen die gelijk willen hebben en 
te       weinig naar een ander luisteren. 
Laten wij proberen op tijd ‘Sorry!’ te zeggen zoals in het 
volgende liedje. 
 
    

Sorry zeggen 
 

Ik geef wel eens een harde duw 
da’s helemaal niet goed 

dan weet ik dat ik eigenlijk 
“sorry” zeggen moet 

maar als het dan per ongeluk gaat 
is het dan ook nodig? 

moet ik dan perse sorry zeggen 
of is dat overbodig? 

 
Refrein 

Sorry zeggen dat is iets 
dat vind ik niet zo fijn 

sorry zeggen is niet leuk 
het kan zo moeilijk zijn 
sorry zeggen dat is iets 
dat doe ik niet zo graag 

en als ik het dan toch moet doen 
dan liever niet vandaag 

 
Sorry zeggen vind ik soms 

een beetje flauwekul 
want als die ander nou begon 

dan is het niet mijn schuld 
maar als hij nou geen sorry zegt 

voel ik me rot van binnen 
dan wil ik wel de eerste zijn 

want iemand moet beginnen 
 

Refrein 
 

Vader in de hemel 
leer mij terug te gaan 

om sorry te zeggen 
als het fout is gegaan 

Vader in de hemel 
help mij telkens weer 
de vrede te bewaren 

want ik wil geen ruzie meer! 
 

Refrein 
 

Tekst: Reni Krijgsman 
Muziek: Elisa Krijgsman 

© 2001 Reli Music Productions 
 

Kijk naar het liedje op YouTube, klik hier dan kom je er vanzelf 
 

  
  

https://www.youtube.com/watch?v=0qR9RjcEj2s


 

 

Misschien kijk je zondag ook naar de onlinedienst… deze kleurplaat past erbij.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woord voor Onderweg 
Deze week zijn er weer twee afleveringen op YouTube geplaatst, zie de website van De Brug 
28 april door Caroline: ‘Juich voor de Koning! Klik hier om te kijken. 
30 april een Lied voor Onderweg door Henk en Hanneke: ‘Ik zing!’ Klik hier om te kijken. 
 
Het Woord voor Onderweg over ‘bidden’ komt volgende week. Je kunt nog steeds 

gebedspunten doorgeven aan Nel 
Het telefoonnummer is: 035 5258650 of 06 12097190. Mail: 
nalta@solcon.nl  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=c0AvBW-J_j0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-iyrhuW-6b4
mailto:nalta@solcon.nl


 

 

Onlinekerkdiensten: 
Zullen we zondagochtend samen voor het 
scherm…? 
 
Zondagochtend zal Jan Verkerk de 
kerkdienst van 9:30 uur leiden. Hij wil met 
ons nadenken over een gesprek dat Jezus 
heeft met Simon Petrus. Petrus was een 
leerling (discipel) die drie jaar lang Jezus 
volgde. Uiteindelijk liet Petrus Jezus los en 
verloochende Hem. 
Vandaag zoekt Jezus hem op. Als ze met 
elkaar gegeten hebben en het vuurtje nog 
na smeult, gaat Jezus een stukje wandelen 
met Petrus. Jezus stelt drie keer dezelfde 
vraag: Hou je van Mij? Het getal drie 
komen we een aantal keer tegen in deze 
geschiedenis en is ook het aantal keer dat 
Petrus zei dat hij Jezus niet kende. 
Waarom drie keer dezelfde vraag over 
‘houden van’? Moet er vandaag iets 
rechtgezet worden?  
 
Als je er alvast wat over na wil denken, 
hierbij een vraag om wat op te kauwen op 

weg naar zondag: 
Kan jij/u iets met 
de vraag van 
Jezus: hou je van 
Mij? Of moeten 
we eerst een 
ander stapje 
doen: Heb jij wat met Jezus? Kan je daar 
wat woorden aangeven? 
Je kan de geschiedenis ook alvast lezen: 
Nieuwe Testament, Johannes 21 vers 1 tm 
19. 
Tot zondag via het scherm! Klik hier of tik 
het adres in op je webbrowser: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1606 
 
Om 17.00 uur wordt de onlinekerkdienst 
geleid door dominee Gerben Roest. 
Gerben zal in het Nieuwe Testament  
Johannes 20 vers 19 tm 31 lezen. Op de 
website hervomdhuizen.nl vind je de link 
naar de kerkdiensten. 

 
Omzien naar elkaar 
Vorige week zijn de bloemen bij Chris Colijn gebracht. Vanwege corona moest hij 2 weken 
binnenblijven. Het gaat gelukkig veel beter met hem. 
 
Een paar weken geleden schreven we over Marja van Giessen; zij heeft een oproep gekregen 
om eindelijk haar behandeling te ondergaan. Hopelijk verlicht het je pijn, sterkte Marja! 
 
Collecte op zondag 3 mei (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). Als 
je Givt niet gebruikt maar je wilt wel wat geven aan De 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1606/events/event/15349556-202005030930
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1606


 

 

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, 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….. 
Dat zeggen we steeds tegen elkaar op tv en de media maar het duurt zooooo lang! 
We worden het zat en willen elkaar weer ontmoeten in de Brug, samen zingen, luisteren, 
praten, bidden en koffie drinken. Daar kun je zo naar verlangen… ik tenminste wel! 
Juist nu hebben we elkaar nodig om het vol te houden. Neem contact op met elkaar per 
telefoon, app, mail of een raambezoek. Zet eens wat lekkers bij iemand voor de deur als 
verrassing en moedig zo elkaar aan om het samen vol te houden en daarna weer van elkaar 
te genieten. 

 
Ik wens je 

..voorspoed op al je wegen 
De wind in je rug 

..de warmte van de zon  
op je gezicht 

en milde regen. 
Dat God je zal bewaren 

In de palmen van Zijn handen 
Totdat we elkaar weer tegenkomen. 

 
Gods zegen voor jou! 
Hartelijke groet, ook van Loek, 
Nel Alta 
 

 
 
 
 
 

mailto:nalta@solcon.nl
mailto:jan.donker@hotmail.com
mailto:henk.kooij@solconmail.nl
mailto:aart.schaap@ziggo.nl
mailto:evangelist@debrughuizen.nl


 

 

 
Wie? 
De Brug kreeg een aantal meubels aangeboden. Wie kan één of meerdere items goed 
gebruiken? Bel of mail even met Aart Schaap: 06 2946 3400 - aart.schaap@ziggo.nl 
 

Boekenkast    Bureau   Tafel en 4 stoelen 

 
 
 
 

Salontafel en lage stoel      2 stoelen en tafeltje 
 

  

   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:aart.schaap@ziggo.nl
http://www.rijksoverheid.nl/coronavirus
http://www.rivm.nl/
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