
 

 

Lieve mensen rondom de Brug 
 
Afgelopen week hebben we stilgestaan bij “75 jaar vrijheid in 
Nederland”. Dit was het thema dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
voor 2020 had bedacht.  
 
Op de site van het Comité staat daarover het volgende: De bevrijding betekende het herstel 
van onze vrije en open democratische rechtsstaat. De rechten en vrijheden die daaruit 
voortkomen, zijn niet vrijblijvend. Ze scheppen voor iedereen een verantwoordelijkheid voor 
het behoud en het versterken ervan. 
 
Het was dit jaar wel een hele bijzondere herdenking op 4 mei. Rondom het monument op de 
Dam was het leeg en stil. Ik vond dat een hele aparte ervaring, hadden jullie dat ook? En dan 
de toespraak van de Koning, ook nog nooit eerder meegemaakt. Willem Alexander zei onder 
andere in zijn toespraak:  
“Oorlog werkt generaties lang door. Nu, 75 jaar na onze bevrijding, zit de oorlog nog steeds 
in ons. Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. 
Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is. 
 
Bijzonder om zo kort na Pasen opnieuw bij vrijheid stil te staan. Met Pasen hebben we 
gehoord dat Jezus ons echte vrijheid geeft. Een lied waar dat heel mooi in naar voren komt is 
opwekking 810. 

Samen denken aan Zijn sterven 
Samen delen in Zijn lijden 

Opdat wij nooit zullen vergeten 
Wat de prijs van vrijheid is. 

 
Leven in Vrijheid 
Over die vrijheid vond ik het volgende en dat wil ik graag doorgeven.  

 

 



 

 

God is geen hemelse banketbakker die overal ter wereld steeds dezelfde kleine christen‐
koekjes uit het deeg vormt met steeds hetzelfde vormpje. Hij wil niet dat we allemaal 
hetzelfde denken, er hetzelfde uitzien, hetzelfde zeggen, hetzelfde doen. God houdt van 
verscheidenheid. Het is niet de bedoeling dat we allemaal hetzelfde temperament hebben, 
dezelfde woorden spreken, op dezelfde manier glimlachen, ons op dezelfde manier kleden 
en op dezelfde manier een gemeente leiden. God houdt van afwisseling. Deze vrijheid om 
onszelf te zijn is een grote, fantastische vrijheid. Het is de vrijheid om keuzes te maken, de 
vrijheid om Zijn wil te leren kennen, de vrijheid om ernaar te leven, de vrijheid om Zijn 
leiding in je leven te gehoorzamen. Als je eenmaal die vrijheid hebt geproefd, wil je niets 
anders meer! 
 
Uit: Bevrijding en genezing Wilkin van de Kamp 

 
https://www.youtube.com/watch?v=XxkNj5hcy5E  
Dit lied wordt gezongen in het Engels, de vertaling staat 
hieronder. Het gaat erover dat we niet langer slaven 
zijn, maar een kind van God mogen zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vers 1  
Ik hoor een melodie, als een symfonie  
U omringt mij met een lied  
U bevrijdde mij van mijn vijanden  
En neemt mijn angsten weg  
  
Refrein  
Ik ben niet langer een slaaf van angst  
Ik ben een kind van God  
Ik ben niet langer een slaaf van angst  
Ik ben een kind van God  
  

Vers 2  
U hebt mij gezien In mijn moeders schoot  
Liefde riep mijn naam  
Nu ben ik uw kind, een deel van uw gezin  
Uw hart klopt in mijn hart  
  
Bridge  
U spleet de zee zo dat ik er door heen kon  
U gaf mijn voeten vaste grond  
U redde mij, nu sta ik hier en zing:  
Ik ben een kind van God  

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=XxkNj5hcy5E


 

 

Voor de kinderen 
Vorige week hebben jullie in de nieuwsbrief al wat gehoord over vrijheid. We hebben dit 
keer een kleurplaat gevonden die over 75 jaar vrijheid gaat. Ga hem samen maar mooi 
inkleuren.  
 

 
 

Marcel & Lydia Zimmer geven elke week op woensdagmiddag om 16 uur 
een kinderconcert. 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/watch?v=zA-ZRDiDi3Y  

https://www.youtube.com/watch?v=zA-ZRDiDi3Y


 

 

Woord voor Onderweg  
Deze week zijn er weer twee afleveringen op YouTube 
geplaatst. 5 mei door Martijn Molenaar: U brengt vrede in 
mijn hart (klik hier om te kijken of zie de website van De 
Brug: www.debrughuizen.nl/actueel) 
 

Het Woord voor Onderweg 
van 7 mei Nel Alta ‘Gewoon stil zijn…’ waarin Nel ook met ons 
bidt: (klik hier om te kijken of zie de website van De Brug: 
www.debrughuizen.nl/actueel) 
 
 
 

 
Onlinekerkdiensten  
Welkom in de onlinekerkdiensten van 10 mei, makkelijk te vinden via de website van De 
Brug: https://debrughuizen.nl/actueel/ 
Zondag 09.30 uur: voorganger is dominee Gerben Roest.  
Zondag 17.00 uur: voorganger is dominee Piet van ’t Hof. Nieuwe Testament, Openbaring 8. 
Thema: Een sprekende STILTE! 
 
Omzien naar elkaar Bloemengroet.  
Vorige week zijn de bloemen bij Loek en Nel Alta gebracht. Het is ter bemoediging geweest 
omdat de vader van Nel is overleden en Loek ziek is en 2 weken in Quarantaine moet blijven 
en Nel dus ook. Wij hoorden dat het gelukkig al wat beter met Loek gaat. Wij wensen ze 
troost en beterschap toe. 
 
De Brug is maar één telefoontje bij je vandaan 
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 kunt 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. 
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Vooruitkijken 
Lieve kinderen, ouders en alle andere Brug vrienden, waar verlang jij naar als strakjes de 
Corona-tijd achter ons ligt? Wat zou jij als eerste willen doen? En wat neem je mee uit deze 
tijd? Wat wil je juist vasthouden? 
We zijn benieuwd naar jouw verhaal. Als je het zou willen delen kun je misschien ook een 
mailtje sturen, een brief schrijven of een tekening maken. En natuurlijk ik hoop met heel 
mijn hart dat we elkaar weer snel zullen ontmoeten. Mail kan naar 
overbruggen@debrughuizen.nl brieven en tekeningen kunnen naar: evangelist Jan Verkerk, 
p.a. De Ruyterstraat 7, 12 71 SR Huizen. 
 
Tot die tijd wensen we elkaar de Vrede van God toe. Tot snel! 
 
Henk Kooij 
 
Nuttige informatie 
Graag willen wij onderstaand bericht aan jullie doorgeven. Het is op een bijzondere locatie 
opgenomen. Ben je nieuwsgierig geworden, klik dan op deze link om een voorproefje te zien 
https://youtu.be/omfKi-vvkNE 
 
Generation Praise gaat ONLINE!  
Op zondag 10 mei a.s. 19.00 uur 
organiseert Generation Praise (GP) de eerste online 
worship- & praisedienst.  
Op 31 mei, eerste pinksterdag, volgt een tweede 
uitzending, eveneens om 19.00 uur. 
  
De gebruikelijke maandelijkse lofprijzing- en aanbiddingsdienst van Generation Praise kan 
helaas geen doorgang vinden. Daarom heeft GP een onlinedienst in een ander format 
ontwikkeld. Het thema op 10 mei is “Trust in God”. De spreker is dan Robert van Harten. Op 
31 mei is het thema “Holy Spirit”, dan met een bijdrage van Willem de Meer. 
 

  

   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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