
 

 

Lieve mensen rondom De Brug,               29 mei 2020 
 
Zondag is het Pinksteren en dat betekent: Feest in de kerk! Met Kerst en Pasen weten we 
meestal meer raad dan met Pinksteren. Toch is Pinksteren een geweldig groot gebeuren, 
echt een feest. Jezus is naar de hemel gegaan om plaats te maken voor de Heilige Geest. 
Jezus kon niet altijd bij ons blijven op aarde, de Geest wel. Hij herinnert ons aan wie Jezus is, 
troost ons, zet de schijnwerper op Jezus en helpt ons om 
in zijn voetsporen te gaan. 
 
Ik las ooit: Kerst = God met ons 
  Pasen = God vóór ons (in onze plaats) 
  Pinksteren = God in ons. 
 
Als je in Jezus gelooft woont God in jou! Dat is toch 
geweldig…..! Als je in de Bijbel leest over wie Jezus was en wat Hij deed, leek het tot 
Pinksteren alleen voor het volk Israël te zijn. Na Pinksteren gaat het Evangelie verder over de 
hele wereld. De vrienden en leerlingen worden aangestoken door de Heilige Geest en reizen 
overal naar toe om over Jezus te gaan vertellen. Ze brengen licht en vrede voor de hele 
wereld. Jezus zei: ‘Ik ben het licht van de wereld,’ en later ook: ‘Jullie zijn het licht van de 
wereld!’ Wij mogen het licht van Jezus doorgeven aan anderen. Dat gebeurt ook in deze tijd 
in het omzien naar elkaar, even bellen hoe het is, een kaartje door de bus. Daarin laten we 
de liefde van Jezus zien. Een klein lichtje kan een groot effect hebben. In het verhaal van 
Pinksteren gaat het over vuur en wind; het vuur maakt ons vurig, enthousiast en de wind 
brengt ons soms op plekken, die we zelf niet verzonnen hadden. Steek zondag een kaars aan 
en laat je de weg wijzen door het licht van Jezus. 
Wie de heilige Geest is, is best lastig om te begrijpen. Schroom niet om eens naar Matthijs 
Vlaardingerbroek te kijken, hij legt aan kinderen uit wie de heilige Geest is en doet dat zo 
duidelijk…, echt een aanrader! Verder in deze brief vind je de link naar de Henkie Show over 
Pinksteren, daar kunnen wij nog wat van leren! 
Hieronder vind je een link naar de uitzending van ‘Hart en Ziel’ van zaterdag 23 mei over het 
licht van Jezus, de moeite waard om te kijken. Scrol dan vooral ook door naar het lied dat 
Petra Berger zingt: ‘Christ be our light’. Super mooi! 
Ik wens je een Pinksterfeest vol licht en vuur! 
 
Lied: Christ be our light, Nieuwe Liedboek nr 1005 
 
Zoekend naar licht, hier in het duister 
Zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig vol luister 
Schijn in de donkere nacht. 

 
 
 
 



 

 

Refrein: 
Christus, ons licht 
Schijn door ons heen, schijn door het 
duister, 
Christus, ons licht, 
Schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Zoekend naar rust, zijn wij vol zorgen 
Zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
Zo wordt uw stem gehoord. 
 
Refrein: Christus, ons licht… 
 

Zoekend naar brood lijden zij honger 
Zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 
U bent de vredevorst. 
 
Refrein: Christus, ons licht… 
 
Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
Zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
Schuilplaats door U gebouwd. 
 
Refrein: Christus, ons licht… 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/wachten-een-opgave/ 
 

Woord voor Onderweg 
Deze week zijn er weer twee afleveringen op YouTube geplaatst, zie de 
website van De Brug 
26 mei door Martijn: ‘Ik laat je nooit alleen’. Klik hier of type het adres 
over in de webbrowser: https://youtu.be/5hq24KWhHbk 
28 mei door Nel: ‘God wil contact met jou’. Klik hier of type het adres 
over in de webbrowser: https://youtu.be/4rmcNqfgkd4 
 

Onlinekerkdiensten Pinksteren 

Zondagochtend (9.30 uur) zal dominee Piet van ’t Hof de 
onlinkerkdienst leiden. Hij lees uit de bijbel in het Oude 
Testament, Jesaja 44:1-5; Nieuwe Testament, Johannes 7:37-39 
en Handelingen 2:1-13. 
 
Zondagmiddag 5 uur is dominee Frans van Velzen de 
voorganger. Hij zal uit de bijbel lezen in het Nieuwe Testament, 
Matteüs 9:35 tm 10:20. 
 

Vanaf deze zondag wordt er niet meer gezongen door de aanwezige mannen. Hiermee wordt 
het advies opgevolgd dat gegeven is door de Protestantse Kerk in Nederland. 
 
Op Tweede Pinksterdag leidt dominee Gerben Roest de dienst om 9.30 uur. 
 
Op de website www.hervormdhuizen.nl vind je de link naar de kerkdiensten en ook de 
liturgie van de diensten. 
Voor de kids is er van alles te vinden waar ze tijdens de onlinedienst (en erna) mee aan de 
slag kunnen. Dat heeft alles met het bijbelgedeelte te maken. 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/wachten-een-opgave/
https://youtu.be/5hq24KWhHbk
https://youtu.be/5hq24KWhHbk
https://youtu.be/4rmcNqfgkd4
https://youtu.be/4rmcNqfgkd4
http://www.hervormdhuizen.nl/


 

 

Op zondag 31 mei a.s. organiseert Generation Praise (GP) haar tweede online 
worship- & praisedienst (19.00u).  
De gebruikelijke maandelijkse lofprijzing- en aanbiddingsdienst van Generation Praise kan 
helaas geen doorgang vinden. Daarom heeft GP een onlinedienst in een nieuw format 
ontwikkeld. Op 31 mei is het thema “Holy Spirit”, met een bijdrage van ons bandlid/zanger 
en tevens theologiestudent Willem de Meer.  
De dienst is te volgen via:  

- kerkdienst gemist Meentkerk Huizen  
- Youtube kanaal Generation Praise Huizen. 
 
Op 22 april jl. zijn de muziek en enkele elementen 
voor twee diensten al opgenomen in "de Krachtcentrale" 
te Huizen door onze eigen audiovisuele toppers. Een gedeelte 
is uitgezonden op 10 mei, de rest volgt dus op 31 mei. Naast zang, 
gebed en overdenking is er bij GP online veel ruimte voor interactie. 
We kregen veel positieve reacties.   

 

Omzien naar elkaar 
De bloemen zijn vorige week gegaan naar Lambert en Brigitte Jongerden om hen te 
bemoedigen. 
 

Christelijke hulpverlening – Huizen  
Net voordat het coronavirus de kop op 
stak in Nederland en dit drastische 
gevolgen en maatregelen met zich mee 
bracht, is het Diaconaal Maatschappelijk 
Werk (DMW) van Stichting Schuilplaats 
gestart in Huizen. 
Nu de maatregelen wat versoepelen, hoop 
ik binnenkort weer aanwezig te zijn op de 
locatie aan de Oranje Weeshuisstraat 5 
om mensen telefonisch, via videobellen of 
fysiek te woord te staan. 
 
Het kan een hele drempel zijn om hulp te 
vragen wanneer je zorgen hebt over jezelf 
of je naasten. Maar vaak hoor ik achteraf: 
“had ik maar eerder aan de bel getrokken, 
het valt mij alles mee”. Blijf niet te lang 

alleen 
rondlopen 
met zorgen, 
spanning en 
vragen. De 
mensen uit het Pastoraalteam van de Brug 
kunnen je hierin begeleiden en 
doorverwijzen naar mij. 
 
U bent van harte welkom om kennis te 
maken, met of zonder een hulpvraag. U 
kunt zich aanmelden via onze website: 
www.stichtingschuilplaats.nl, via 06 – 
1973 1903 of via ons algemene 
telefoonnummer: 0318 - 54 78 70. 
Henriëtte van der Linden (DMW Huizen) 

 
 
  

https://generationpraise.us15.list-manage.com/track/click?u=a5b2cf83d46e4fb1a374f7f40&id=4aeb3cf78d&e=3288d7ca6d
https://generationpraise.us15.list-manage.com/track/click?u=a5b2cf83d46e4fb1a374f7f40&id=4e0e5a5b1d&e=3288d7ca6d


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.dehenkieshow.nl/aflevering/pinksteren-1-wie-is-de-heilige-geest

Als je zin hebt om te 
kleuren… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vergeet niet naar de Henkie Show te kijken!!! 

 
 

 
 
 
 
 
 

Via deze link kom je bij de Henkie Show over 
Pinksteren. 

 
 
 

https://www.dehenkieshow.nl/aflevering/pinksteren-1-wie-is-de-heilige-geest


 

 

 
  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 
 
    

Ben jij op zoek naar tijdelijk werk? 
Een boer in ‘t Goy (Houten) zoekt voor de periode september tot half oktober 
20 man/vrouw fruitplukkers (betaald) voor 5 dagen in de week. Aanmelding 
hiervoor kan bij Tim Kooij: tim@kooij.nu of 06 5189 5385. 
 
 

Tot slot: 
Er gaat een hoop niet door, maar….. 
Zonneschijn is niet afgelast. 
Fluitende vogels zijn niet afgelast. 
Zingen onder de douche is niet afgelast. 
Dagdromen is niet afgelast. 
Een goede grap uithalen is niet afgelast. 
Met toewijding je werk doen is niet afgelast. 
Elkaar op straat groeten is niet afgelast. 
Glimlachen is niet afgelast 
 
Want hoop is niet afgelast! 
 

Hartelijke groet van Nel Alta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    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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