
 

 

Lieve mensen rondom De Brug,               22 mei 2020 
 
Stilte….. 
De woorden eenzaamheid, stilte, gemis zijn de afgelopen weken veelvuldig gebruikt. Ieder 
heeft er mee te maken (gehad). Best wel heftig. We hebben het met z’n allen niet kunnen 
inschatten, de consequenties van de intelligente lockdown. We hebben ook nog niet zo zeer 
een beeld van wanneer en hoe dit alles afloopt.  
Inmiddels leven we in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. In de eerste 2 
hoofdstukken van het boek Handelingen lezen we over een bijzondere periode in de 
geschiedenis. Nadenkend over deze periode en dit gedeelte van de bijbel komen er diverse 
woorden / gedachten bij mij naar boven:   

- Hemelvaart, Jezus verlaat de aarde en gaat naar Zijn Vader, 

- De inspirator, leraar en leider is weg; zijn leerlingen blijven alleen achter,   

- Zij hebben geen zicht meer op Hem, hij wordt onzichtbaar, 

- Er ontstaat een leegte , stilte, vacuüm…..                                                                                                                             

Zou het kunnen dat de leerlingen van Jezus ook een soort lockdown gevoel hadden?                                                                                                                                                                                                                 
Maar de situatie is niet uitzichtloos, Jezus beloofde de komst van de Heilige Geest.                                                                       
En twee mannen in witte klederen vertellen dat Jezus terug komt op dezelfde wijze als dat 
Hij is weg gegaan.  
Het gegeven dat Jezus weg is, stelt mij op een bepaalde manier toch ook weer gerust. Als het 
niet verantwoord zou zijn, dan was Jezus vast niet weg gegaan. Er is veel werk te doen bij 
Zijn Vader in de Hemel. En Jezus had een belofte gedaan, de Heilige Geest zou komen. Zeg 
maar een opvulling van de lege plek.                                                                                                                                                                                    
In de bijbel lees ik dat de leerlingen van 
Jezus bij elkaar waren om te bidden. Ze 
hadden zich terug getrokken in de stilte 
van een huis. Dat vind ik een mooi beeld. 
Ze vullen de afwezigheid van Jezus 
(leegte, stilte, vacuüm) door met elkaar 
te bidden. En Jezus houdt woord, de 
Heilige Geest wordt uitgestort en vult de 
eenzaamheid met inspiratie, woorden, 
warmte, geluid en kleur. Het moet wel 
heel bijzonder zijn geweest, ik zou het 
wel hebben willen meemaken. Ik bedenk dat ieder mens zoiets wel kan beleven, ieder 
persoonlijk. In je eigen zoektocht naar zingeving, geloof, Jezus, kun je het voorbeeld van de 
leerlingen volgen. Zoek inspiratie in de bijbel, ga aan de slag met jouw eigen creativiteit. 
Zoek Jezus in de stilte van (vul zelf maar in….). Zoek Jezus tijdens het maken van mooie 
muziek, het zingen van mooie liederen. Zoek Hem in alles wat ook de Brug jou aanbiedt. 



 

 

De uitstorting van de Heilige Geest is, denk ik, het bewijs dat God trouw is en ons wil 
aanraken als wij verlangend naar Hem uitkijken. Dan vult onze leegte, onze eenzaamheid, 
zich met Zijn liefde. Dat is wat ik leer uit dit gedeelte van de bijbel. Wat denkt u, zou de 
leegte van de huidige lockdown opgevuld kunnen worden met de Heilige Geest…..? Zou dat 
niet een geruststellende gedachte kunnen zijn? Zou dat moed geven en uitzicht op een 
goede afloop? Hmm, wellicht iets om met elkaar van gedacht te wisselen….. via 
tel./mail/app (zie onderstaande contactadressen)                                                                                                                
 
Sela heeft een lied (gebed) geschreven waarmee ik wil afsluiten. Luister maar: 
https://www. sela.nl/liederen/65/in-deze-stilte.html 
 

 Geef ons uw vrede, in deze stilte. 
 Breng onze onrust tot rust. 
 

 Geef ons uw vreugde, in deze stilte.  
 Breng onze onrust tot rust. 
 

 Geef ons uw zegen, in deze stilte. 
 Breng onze onrust tot rust. 
 

Inspiratie om Gods stem te horen: 
 
Stilte   
Ik ontdekte dat ik minder 
en minder te zeggen had 
tot ik uiteindelijk stil werd 
en begon te luisteren. 
In die stilte  
hoorde ik de stem van God. 
   
 Sören Kierkegaard 
 
 
 
 
 
  

           
           Maar als Hij er niet was ........ 
           en Zijn stem was er niet 
           dan was er van stilte 
           geen sprake. 
           Alleen maar van zwijgen 
           zo hard als graniet 
           en dat kan je 
           doodeenzaam maken. 
           Maar de stilte: 
           dat is een tweestemmig lied 
           waarin God en de mens 
           elkaar raken. 
          
         Guillaume van der Graft 

 

https://www.sela.nl/liederen/65/in-deze-stilte.html


 

 

Woord voor Onderweg 
Deze week zijn er weer twee afleveringen op YouTube geplaatst, zie 
de website van De Brug 
19 mei door Henk, Annemarie en Egbert: De Heer is mijn Herder. Klik 
hier of type het adres over in de webbrowser: 
https://youtu.be/9XvpM6lY3yM 
21 mei door Aart mmv Dick en Rob: Hemelhoog, toch dichtbij…?! Klik 
hier of type het adres over in de webbrowser: 
https://youtu.be/qWWRf1Ews4I 
 

Onlinekerkdiensten 

Welkom in de onlinekerkdiensten van 24 mei, makkelijk te vinden via de 
website van De Brug: https://debrughuizen.nl/actueel/ of 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1606-Meentkerk-Huizen 

’s Morgens om half 10 
kunnen we luisteren naar 
Jan Verkerk.  
Vind je het ook een goed 
idee als we met ons allen 

dan meekijken, dan hebben we alweer 
een moment dat we met elkaar 
verbonden zijn. Jan zegt hierover ter 
voorbereiding: 
‘Ik heb een poosje na zitten denken wat 
we tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren 
zouden lezen om samen over na te 
denken. Ik kwam uit bij ‘alleen zijn’. In het 
Nieuwe Testament staan rond dat 
onderwerp wel stukjes geschreven. Ik 
kwam uit bij Johannes 5, vers 1 tm 18. 
Jezus zoekt een man op in het ziekenhuis 
dat vlak naast de tempel staat. Het 

ziekenhuis heet Bethesda en dat betekent 
‘huis van barmhartigheid’. Of het er 
allemaal wel zo barmhartig aan toe gaat, is 
de vraag. Op deze plek in Bethesda zit een 
man al 38 jaar op zijn matje. Hij is 
veroordeeld tot 2m2, is ziek en zegt dat hij 
geen mens heeft. We gaan deze 
geschiedenis lezen en er samen over 
nadenken. 
Ik heb twee vragen waar je vooraf alvast 
over na kan denken: 1. Wat vind je er van 
dat Jezus aan iemand die al 38 jaar ziek is, 
vraagt: ‘Wilt u gezond worden?’ 2. Heb jij 
iets waar je mee vergroeid bent? Wat vind 
je daarvan?’

Zondagmiddag 5 uur is dominee Gerben Roest de voorganger. Hij zal uit de 
bijbel lezen in het Nieuwe Testament, 1 Petrus 5. 
 
 

 
Samen bidden. 
Donderdag 28 mei zal het Woord voor Onderweg weer in het teken 
staan van ‘Samen bidden’. Ook jouw zorgen en blijdschap kunnen we 
dan bij God brengen. Geef je gebedspunten door t/m woensdagmiddag 
27 mei aan Nel via de telefoon of de mail.  
06 12097190 of nalta@solcon.nl. 

https://youtu.be/9XvpM6lY3yM
https://youtu.be/9XvpM6lY3yM
https://youtu.be/9XvpM6lY3yM
https://youtu.be/qWWRf1Ews4I
https://youtu.be/qWWRf1Ews4I
https://youtu.be/qWWRf1Ews4I
https://debrughuizen.nl/actueel/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1606-Meentkerk-Huizen
mailto:nalta@solcon.nl


 

 

 
Woordzoeker Hemelvaart en Pinksteren 

 
 

De overgebleven letters vormen de oplossing 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Via deze link kom je bij een aflevering over        

Hemelvaart! 
https://www.dehenkieshow.nl/aflevering/de-

hemelvaart-van-jezus-extra-show-1
 
 
 

 

Afscheid 
Apostelen 
Deel 
Discipelen 
Emmausgangers 
Feest 
Geest 
Geluid 
Heilig 
Hemel 
Hemelvaart 
Jood 
Opgestaan 
Petrus 
 

Pinksteren 
Rechterhand 
Romeinen 
Talen 
Toespraak 
Trooster 
Uitstorting 
Verschijning 
Vervuld 
Vlammen 
Vuur 
Wind 
Wolken  
Zeg 
 

https://www.dehenkieshow.nl/aflevering/de-hemelvaart-van-jezus-extra-show-1
https://www.dehenkieshow.nl/aflevering/de-hemelvaart-van-jezus-extra-show-1


 

 

Lieve Broeders en Zusters, welkome (on)bekenden, 
Het is nu ruim 3 maanden geleden (zondag 16-2-2010) dat ik  bij de 
Brug ouderling in opleiding ben geworden.  
Ik vind het lastig om te kunnen toelichten wat er voor mij in de 
afgelopen maanden door deze benoeming is overkomen. Dat komt 
deels omdat ik nog aan het aftasten ben wat er nu voor mij aan 
verantwoordelijkheden en “werkzaamheden” zijn en deels omdat de 
huidige omstandigheden mij ook niet echt in staat stelde om mij 
binnen de Brug onder de mensen te begeven. Om jullie allemaal te 
zien en te spreken tijdens ontmoeting met God en met elkaar lijkt me 
fantastisch, maar ik vrees dat wij voorlopig enkel op afstand met 
elkaar verbinding kunnen vinden.  

In een poging dit toch een beetje dichter bij te 
brengen wil ik namens het Pastorale team (de groep  
mensen die zich inzet voor contact, hulp en 
verbinding met alle mensen binnen de kerk) graag 
binnenkort een uitnodiging sturen om met elkaar een 
(digitaal) kopje koffie te delen. Zodra er bekend is 
over hoe we dit moment het beste met elkaar 
kunnen delen, ontvangen jullie een e-mailbericht. 

 

Totdat wij elkaar weer mogen ontmoeten wens ik jullie Gods nabijheid toe. Dat is een bron 
waar we allemaal uit mogen putten en wij ons zodoende met elkaar één mogen voelen in 
naam van de Heer. 
 

Jan Donker 
 

 
  Als je bang bent, zorgen hebt, als je gebed zoekt, of gewoon even wil praten; BEL of MAIL! 
  Durf ook om hulp te vragen! Of laat gewoon even weten hoe het met je gaat, bijv. aan het        
aanspreekpunt van jouw connectgroep.  
  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 
 
    
   GP verzorgt 31 mei een onlinedienst  
   vanuit de krachtcentrale. 
   Wie/wat is GP? Zie hun website:   
   https://www.generationpraise.nl/wie-zijn-wij/ 
 
 
 

mailto:nalta@solcon.nl
mailto:jan.donker@hotmail.com
mailto:henk.kooij@solconmail.nl
mailto:aart.schaap@ziggo.nl
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Stilte voor de storm 
Aan het begin van de weekbrief  roept Aart op tot een stukje bezinning; wat doet de leegte na       
Jezus’ Hemelvaart met jou? Mij (Caroline) troost het dat de Zoon van God plaats maakt voor 
de Geest van God. Jezus is niet meer op één plek bij de mensen op aarde, maar de Geest kan 
nu aanwezig zijn; inspirerend, leidend en Hij spoort aan om in liefde met God en elkaar te 
leven. Hier en wereldwijd! Dat geeft hoop en stelt mij gerust; de Geest is overal en kan in 
mensen werken, die voor ons onbereikbaar zijn. 
Met Pinksteren vieren we dat de Geest werd uitgestort met een geluid als een hevige 
windvlaag. Laten we hopen en bidden dat het ook in onze tijd zal gaan “stormen” en we zo  
zullen ervaren dat de Geest ook in ons werkt!
  

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. 

 

http://www.rijksoverheid.nl/coronavirus
http://www.rivm.nl/
https://www.ggdgv.nl/

