
 

 

Lieve mensen rondom de Brug 
Ja, daar zit je dan, Pinksteren 2020 met zes mensen in de Meentkerk. Ik had die ochtend 
namens de Brug dienst. Pinksteren 2020, feest van de Geest wordt er wel eens gezegd en 
dat is natuurlijk ook zo. Maar wanneer je niet meer mee mag zingen in de kerk met allemaal 
mooie liederen die over Pinksteren gaan doet dat pijn, heel erg pijn. Het schuurt……… 
 
Dominee van ’t Hof heeft dat afgelopen zondagochtend mooi verbeeld door twee droge 
sponzen langs elkaar heen te wrijven. Het schuurde en de brokken vielen van de sponzen af. 
Dat werkt dus niet. Alleen als de sponzen vochtig zijn kun je er wat mee. Zo werkt de Heilige 
Geest ook. Hij wil je vullen, maar dan moet je het wel toelaten dat je gevuld wordt. 
 
Met zingen is het net zo. Je wilt God eren met zingen waarbij je je dankbaarheid, je verdriet, 
je blijdschap en alles wat er tussenin ligt van je af kunt zingen. Misschien dat je niet van 
zingen houdt, maar dan nog kunnen de teksten of de melodie je ineens raken. Raken tot in 
het in het diepst van je hart. Ook dan mag je weten dat God met je bezig is en je wil vullen. 
 

Zelf hou ik heel erg van zingen en dan 
vooral met feestdagen als Pinksteren. De 
afgelopen jaren zijn wij op de 
zondagmiddag met Pinksteren naar 
Biddinghuizen gegaan om de sing-in van 
Opwekking mee te maken. Samen met 
40.000 andere mensen bij Opwekking 
zingen tot eer van God. Een kleine impressie 
kun je hier vinden: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ce0xEk9jCJo 
 
Terug naar de ochtenddienst in de Meentkerk. We luisterden naar een lied “Er komen 
stromen van zegen” en zingen kon dus niet. Je mag het best weten, ik heb gehuild dat het 
niet kon. Maar ik besefte ook dat op veel plaatsen in deze wereld het helemaal niet mogelijk 
is om te zingen. Dat je je geloof in het diepste geheim moet vieren. Dus ook een Pinksteren 
zonder zingen. Wanneer je het zo relativeert ben ik God dankbaar dat wij in een vrij land 
wonen waar het hopelijk tijdelijk zo is dat we niet met elkaar kunnen zingen. Laten we voor 
onze mede broeders en zusters waar dat niet tijdelijk is bidden dat ze volhouden te geloven. 
 
Mijn Pinksteren werd weer goed toen ik ’s middag een bemoedigend lied toegezonden 
kreeg. Ik deel het ook graag met jullie, misschien dat je het al gehoord hebt, maar het blijft 
zo van toepassing in deze tijd. Het lied heet “U geeft rust” en gaat erover dat de God door 
alles heen rust geeft. Ook in de tijd waarin we nu leven. Je kunt het lied vinden via deze link: 
https://youtu.be/HEqe9KUPKK0. 
Gezegend weekend toegewenst. 
Henk Kooij 

https://www.youtube.com/watch?v=Ce0xEk9jCJo
https://youtu.be/HEqe9KUPKK0


 

 

Voor de kinderen 
De zon schijnt, de bloemen bloeien en er zijn al veel vlinders te zien. Van daar dat we dit 
keer hebben gekozen voor een mooie kleurplaat met vlinders. 

 
 



 

 

Lekker meezingen 
Zin in een live thuis concert met Marcel & Lydia Zimmer?  
Zingen, dansen, bewegen en gek doen maar altijd met een 
boodschap. 
Je kan op onderstaande link klikken of het adres intikken in je 
webbrowser:  
https://www.youtube.com/watch?v=1pxF4PyQbcA 

 
Woord voor Onderweg  
Deze week zijn er weer twee afleveringen op YouTube geplaatst.  
2 juni door Jan Verkerk “Leven in de brouwerij” 
(klik hier  om te kijken of zie de website van De Brug) 
 
 
4 juni door Henk Kooij “10.000 redenen om toch te zingen” 
(klik hier om te kijken of zie de website van De Brug)  
 
 
 

 
Gebed zo belangrijk! 
Het Woord voor Onderweg over ‘bidden’ komt 25 juni 
weer. Het zo belangrijk om dingen in gebed aan God 
voor te leggen. Zaken waar je blij om bent of juist 
verdrietig. Deel die zaken en geef ze door aan Nel. Het 
telefoonnummer is:  
035 5258650 of 06 12097190. Mail: nalta@solcon 
 
Onlinekerkdiensten  
Welkom in de onlinekerkdiensten van 7 juni, 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 evangelist Jan Verkerk 
 
Zondagmiddag gaan we tijdens de onlinekerkdienst een 
aangrijpend verhaal lezen. Het gaat over een vrouw die 12 jaar 
dokter na dokter bezoekt en maar niet geneest. Ergens in haar 
lichaam heeft ze een bloeding en dat maakt dat ze uitgesloten is 
van alle sociale contacten. Haar leven is lamgelegd. Zij leeft totaal 
geïsoleerd, niet 3 maanden of 3 jaar, maar 12 jaar mag ze niet in 
aanraking komen met anderen. De grenzen zijn voor haar 
bepaald… Wat doet dat met je, vroeg ik mij af. 
Deze vrouw heeft op de een of andere manier van Jezus gehoord. 
Dat brengt haar in beweging, hoe illegaal het ook is. Ze gaat naar Jezus toe en dat zorgt 
ervoor dat ze een grens overgaat die een ongekende verandering teweegbrengt. Dapper 
mens! 
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Heb jij ook weleens het gevoel dat het leven je door de vingers glipt? Hoe ga je daar dan 
mee om? Misschien al 12 jaar aan het tobben om jezelf rechtovereind te trekken? Misschien 
heb je de dingen weggestopt, niet meer over praten, te veel pijn? De vrouw heeft heel haar 
vermogen voor een gezond leven gegeven. Waar investeer jij in en wat levert het je tot nu 
toe op? 
Vragen genoeg. Loop er niet voor weg, zou ik zeggen. En we zullen kijken of we er wat 
antwoorden van God op krijgen. 
We lezen in het Nieuwe Testament, Markus 5:21-36. Als je een bijbel hebt, kan je het thuis 
alvast lezen of klik hier om naar de tekst te gaan. 
 
Omzien naar elkaar  
 
Bloemengroet 
Vorige week zijn de bloemen bij de familie van Baanu gebracht. Baanu volgt op dit moment 
thuisonderwijs en wil dolgraag weer naar school. Maar omdat zij een laag immuunsysteem 
heeft, wordt het heel spannend of dat al kan. Inmiddels hebben we gehoord dat ze naar 
school is gegaan. We zijn heel blij voor Baanu en alle anderen die weer naar school kunnen. 
 
In de aanbieding 
Heeft iemand belangstelling voor (zie foto’s): 

• 1 of 2 lage stoelen 

• 1 tweezits bank 

• bed 

Alles gratis af te halen. Graag z.s.m. reageren als jij belangstelling hebt (of iemand kent die 
dat heeft) bij Aart Schaap: 06 2946 3400 of mail: aart.schaap@ziggo.nl 

 
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 
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Vooruitkijken  
Zoals het er nu naar uitziet verwachten we zondag 12 
juli weer bij elkaar te kunnen komen. Wat zien we 
daar verlangend naar uit!! Meer informatie daarover 
volgt later.  
 
Vanuit het liturgieteam is de volgende vraag gesteld. 
Wij zijn aan het nadenken hoe dat op 12 juli zal gaan: 
op afstand, niet samen zingen….. en we zullen elkaar 
zoveel te vertellen hebben, hoe doen we dat? 
 
Het idee is ontstaan om onze ervaringen te vertellen via het scherm. Wil je delen hoe jij deze 
tijd bent doorgekomen; wat je moeilijk vond, waar je kracht uit haalde, een gedicht, een lied, 
een kunstwerk, een ….. (vul maar in), dan kun je daar een vlog/filmpje van maken en dat 
sturen naar caroline.schaap@ziggo.nl /0649798530. Als dat echt niet lukt kun je ook vragen 
of wij een filmpje komen opnemen. Een foto of stukje tekst sturen is natuurlijk ook mogelijk! 
Hoe we het precies gaan vormgeven weten we nu nog niet, maar filmpjes worden zonder 
toestemming niet online gezet!  
 
Mocht je aan de slag gaan: graag de camera horizontaal houden!  
 
Nuttige informatie 
 
 

  

    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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