
 

 

Lieve mensen rondom De Brug, 
 

‘Weet je wat mij opgevallen is?’,  zei 
één van de mensen die ik belde, ‘dat jij 
een stropdas om hebt als je de 
onlinedienst leidt in de Meentkerk’. 

Ha…, ik 
moest wel 
even 
lachen. 
Goed 
gezien en 
inderdaad 
zo’n lapje 
draag ik 
verder 

bijna nooit, zeker niet in de 
Ontmoetingsdiensten in De Brug. 
Waarom nu dan eigenlijk wel? Tot voor 
kort deden alle voorgangers dat in de 
onlinediensten en ik heb mij daarbij 
aangesloten. Noem het conformisme, 
gewoon iets van eenheid of ‘staat 
gekleed voor zo’n grote groep’. Ik vind 
het zelf wel deftig staan… 
 
Wat ik wel mooi vind als ik jullie bel en 
vraag of je naar de onlinediensten kijkt, 
dat de velen dat doen. Mooi, want zo 
voelen we toch verbondenheid met 
elkaar. 
Zondagmiddag 17 mei ben ik om 17.00 
uur weer aan de beurt, ik zal een blauw 
pak aantrekken en weer een stropdas 

om doen…       
Verderop in deze weekbrief lees je wat 
meer over deze onlinedienst. 
In de afgelopen dagen heb ik de 
onlinedienst voorbereid. Weet je hoe ik 
dat doe? Ik heb op mijn bureau een 

foto van de doopdienst van Sonja 
neergezet. Als ik jullie en al die andere 
mensen zie, blijf ik goed 
geconcentreerd voor wie de 
onlinedienst bedoeld is. 
Natuurlijk weet ik dat het aantal 
kijkers/luisteraars heel breed is en 
verschillend, maar mijn hart gaat in 
eerste instantie naar jullie uit. Een foto 
helpt mij daar heel goed bij. 

Verbondenheid wordt ook ervaren door 
de twee afleveringen per week van het 
Woord voor Onderweg. Dinsdag heeft 
Loek een aflevering gemaakt en 
donderdag was ik aan de beurt. 
Mijn aflevering staat in het teken van 
het nieuwe normaal, de 
‘anderhalvemetersamenleving’. 
Het filmpje heb ik opgenomen in Silo. Ik 
heb wat stoelen gepakt en neergezet.., 
op anderhalvemeter van elkaar. 
Dat wordt niks, dacht ik. Loek heeft - 
aan de hand van de afmetingen van de 
zaal - deze week uitgerekend hoeveel 
personen in Silo kunnen… maximaal 20 
(incl. 4 plaatsen op het podium). Als we 
het Beamerteam en Muziekteam ook 
een plekje willen geven, zijn dat 16 
personen.  
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Ik word er een 
beetje sip van. 
Maar… hoe 
gehecht we ook 
zijn aan ‘ons’ 
gebouw, na 
Corona leven we 
in het nieuwe 
normaal dus 
waarschijnlijk 
ook een ander gebouw. En daar is een 
klein beetje haast bij…, want… ((als 
alles goed gaat)) mogen we vanaf 1 juli 
met max. 100 personen bijeenkomen. 
Heel goed nieuws dus. 
En daar gaan we aan werken. Diverse 
teams denken er al over na. 
Heb jij ideeën en/of wensen als het om 
een ander gebouw gaat (denk ook aan 
de kids),heb jij ideeën m.b.t. de 
activiteiten, nieuwe wegen, visioenen 
voor de toekomst? Please, deel ze. Aan 
het einde van het Woord voor 

Onderweg van 14 
mei kan je lezen hoe 
je mee kan doen. Ik 
zie enorm uit naar 
jouw bijdrage en 
zoals we zo vaak 
tegen elkaar zeggen, 
voel je niet verplicht, 
doe wat bij je past. 
 

O ja… We streven ernaar om op zondag 
12 juli de eerste Ontmoetingsdienst te 
houden… Of dat gaat lukken… 
Als je wel-eens of regelmatig bidt tot 
God, vraag Hem dan naar goeie ideeën 
dromen en visioenen, want we hoeven 
het niet alleen te doen. 
Ik geloof dat De Brug een initiatief van 
God is, dus zal Hij ook wel ideeën aan 
ons kunnen geven waar wij mee verder 
kunnen.  
 
  

 

Kijk je mee? 
Onlinedienst zondagmiddag 17 mei - 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. 
Ik heb voor zondagmiddag een stukje uit de Bijbel gekozen dat staat 

in het Nieuwe Testament, het is door ene Lukas geschreven. Het is het 
boek Handelingen, hoofdstuk 1 vers 1 tm 14 (zie verderop voor de hele 

tekst). Degene die meegedaan hebben met ‘Samen de Bijbel ontdekken - 

Handelingen’ herkennen misschien de tekst (en de uitleg…      ) nog wel. 
In Handelingen gaat het over de periode dat de leerlingen van Jezus in praktijk moeten 
brengen wat Hij hen geleerd had. Een ander woord voor ‘handelingen’ zou kunnen zijn: 
‘acties’ of ‘werk’. Dit boek gaat dus over het werk van de leerlingen van Jezus, hoewel… het 
gaat meer over het werk van de heilige Geest, de Geest van God. Hij is de motor achter de 
verspreiding van het christelijk geloof. 
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 
 

Kleurplaat 

Zondagmiddag gaat het bijbelverhaal 
over Jezus en de leerlingen. Het is vlak 
voor het afscheid van Jezus. Hij gaat 
terug naar God Zijn Vader in de hemel. 
Het bijbelverhaal staat op de laatste 
bladzijde van deze weekbrief. 
  
 

 
 
 
 
 
Wie heeft belangstelling voor… 
1 heren spijkerbroek maat 32 
1 donkerblauwe katoenen heren broek maat 32 
1 paar damesschoenen maat 37 
Ze zijn nieuw, kaartje zit er nog aan.... 
Belangstelling? Neem even contact op met Nel. 
Tel: 06 12097190. Mail: nalta@solcon.nl 
 

Solidariteitskas 2020 
Misschien heb je vorige week ook een brief met daarbij 
een acceptgiro ontvangen van de Hervormde 
Gemeente Huizen. Wat is nu eigenlijk die 
solidariteitskas? Het is een steun- en een kansenfonds. 
Alle kerken van de protestantse kerk in Nederland 
(PKN) dragen bij aan dit fonds. Zo ondersteunen we 
elkaar. Sommige gemeente lopen tegen grenzen aan. 
Niet qua ideeën maar wel qua menskracht, ruimte of 
geld. Zij kunnen een beroep doen op ondersteuning uit de solidariteitskas. Verder is er ook 
de mogelijkheid om een beroep te doen op de solidariteitskas voor kerken die vernieuwende 
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projecten hebben. Met ‘vernieuwend’ wordt bedoeld, dat er in het project echt naar 
gestreefd wordt om nieuwe doelgroepen te bereiken, die niet of niet meer in de kerk 
komen. Daarom bevelen we deze bijdrage van harte bij iedereen aan. Geef vanuit je hart! 
Mocht je nog vragen hebben mail dan naar Martijn: mjcmolenaar@gmail.com of bel: 06 - 
1130 7557. 
 

Luisterlied 
Zondagmiddag wordt naar de verkondiging onderstaand lied gezongen als luisterlied. Je kan 
hem al luisteren: klik hier of tik het adres in je webbrowser: 
https://www.sela.nl/liederen/159/jezus-leidt-zijn-kerk.html 
 
Jezus leidt zijn kerk (Sela) 
  
God riep door de eeuwen heen 
mensen overal vandaan. 
Vaak vervolgd, maar nooit alleen 
zijn zij moedig voorgegaan. 
Door Gods adem aangeraakt, 
door de Geest die levend maakt, 
ging het Woord van mond tot mond 
zegenend de wereld rond. 
 
Jezus roept en leidt Zijn kerk 
naar het einde van de tijd; 
bouwt met ons Zijn koninkrijk 
vol van Gods gerechtigheid. 
Als de wereld vlucht en vecht, 
komen wij op voor het recht; 
geven machtelozen stem, 
volgen Jezus, dienen Hem. 

Lijkt de vijand veel te sterk, 
raken wij soms in het nauw, 
Jezus komt en redt Zijn kerk. 
Niets wat Jezus tegenhoudt. 
Door de kracht van Jezus’ kruis 
komen vele mensen thuis, 
uit het rijk van duisternis 
in Gods koninkrijk van licht. 
 
In de volheid van de tijd 
knielen wij met diep ontzag. 
Jezus komt vol heerlijkheid 
op die eerste nieuwe dag. 
Halleluja, Jezus leeft, 
die Zijn rijk gevestigd heeft. 
Geef Hem glorie, breng Hem eer. 
Lof zij Jezus, Hij regeert.

Woord voor Onderweg 
Deze week zijn er weer twee afleveringen op YouTube 
geplaatst. 
.1 Vertrouw op God - 12 mei (Loek): klik hier of type het adres 
over in de webbrowser: https://youtu.be/PR_ia7QlMlo 
 
.2 Hosanna Verlos ons alstublieft - 14 mei (Jan Verkerk): klik 
hier of type het adres over in de webbrowser: 
https://youtu.be/osJiGInZ3E4 
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Onlinekerkdiensten 

Welkom in de onlinekerkdiensten, zondag 17 mei vanuit de Meentkerk 
Zondag (9.30 uur): voorganger is dominee Klaas van Meijeren. Klaas leidt 
regelmatig een kerkdienst in de Meentkerk en we vonden het fijn als hij ook 
weer eens een dienst zou leiden. Klaas is predikant en werkt bij de missionaire 
organisatie IZB (daar ben ik ook aan verbonden (=niet mijn werkgever). 

Zondag 17 mei om 17.00 uur: voorganger evangelist Jan Verkerk (zie hierboven). 
 

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! 
 
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
Op 17 april schreef ik dat ik hoopte dat dit de laatste weekbrief zou zijn… We zijn een maand 
verder en dit is de 9e weekbrief. We houden vol, ook al duurt het lang en zijn we er (nog lang) 
niet. De slingers waar ik het de vorige keer over had, heb ik ook nog maar weer even 
weggelegd. Maar mijn moeder zei vaak: ‘Wat in het vat zit verzuurt niet’. M.a.w.: er staat nog 
wat te gebeuren en daar kijk ik naar uit. 
 
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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Bijbelgedeelte zondagmiddag 17 mei, 17.00 uur Onlinedienst 
Nieuwe Testament, Handelingen 1:1-14 
 
1 In mijn eerste boek, 
Theofilus, heb ik de daden 
en het onderricht van Jezus 
beschreven, 
2 vanaf het begin tot aan de 
dag waarop Hij in de hemel 
werd opgenomen, nadat hij 
de apostelen die Hij door de 
heilige Geest had 
uitgekozen, had gezegd wat 
hun opdracht was. 
3 Na zijn lijden en dood 
heeft Hij hun herhaaldelijk 
bewezen dat Hij leefde; 
gedurende veertig dagen is 
Hij in hun midden 
verschenen en sprak Hij met 
hen over het koninkrijk van 
God. 
 
4 Toen Hij eens bij hen was, 
droeg Hij hun op: ‘Ga niet 
weg uit Jeruzalem, maar 
blijf daar wachten tot de 
belofte van de Vader, 
waarover jullie van mij 
hebben gehoord, in 
vervulling zal gaan. 
5 Johannes doopte met 
water, maar binnenkort 
worden jullie gedoopt met 
de heilige Geest.’ 

6 Zij die bijeengekomen 
waren, vroegen hem: ‘Heer, 
gaat u dan binnen 
afzienbare tijd het 
koningschap over Israël 
herstellen?’ 
7 Hij antwoordde: ‘Het is 
niet jullie zaak om te weten 
wat de Vader in zijn macht 
heeft vastgesteld over de 
tijd en het ogenblik waarop 
deze gebeurtenissen zullen 
plaatsvinden. 
8 Maar wanneer de heilige 
Geest over jullie komt, 
zullen jullie kracht 
ontvangen en van Mij 
getuigen in Jeruzalem, in 
heel Judea en Samaria, tot 
aan de uiteinden van de 
aarde.’ 
9 Toen Hij dit gezegd had, 
werd Hij voor hun ogen 
omhooggeheven en 
opgenomen in een wolk, 
zodat ze hem niet meer 
zagen. 
10 Terwijl Hij zo van hen 
wegging en zij nog steeds 
naar de hemel staarden, 
stonden er opeens twee 

mannen in witte gewaden 
bij hen. 
11 Ze zeiden: ‘Galileeërs, 
wat staan jullie naar de 
hemel te kijken? Jezus, die 
uit jullie midden in de hemel 
is opgenomen, zal op 
dezelfde wijze terugkomen 
als jullie hem naar de hemel 
hebben zien gaan.’ 
12 Daarop keerden de 
apostelen van de Olijfberg 
terug naar Jeruzalem. Deze 
berg ligt vlak bij de stad, op 
een sabbatsreis afstand. 
13 Toen ze in de stad waren 
aangekomen, gingen ze naar 
het bovenvertrek waar ze 
verblijf hielden: Petrus en 
Johannes, Jakobus en 
Andreas, Filippus en Tomas, 
Bartolomeüs en Matteüs, 
Jakobus, de zoon van Alfeüs, 
en Simon de IJveraar en 
Judas, de zoon van Jakobus. 
14 Vurig en eensgezind 
wijdden ze zich aan het 
gebed, samen met de 
vrouwen en met Maria, de 
moeder van Jezus, en met 
zijn broers. 

 
 
 
 
 

 
 


