De meeste mensen van de bezoekers van de Ontmoetingsdienst heb ik één of twee keer via
de telefoon gesproken. Het was telkens weer fijn om je stem (of die van je partner) te horen.
En nu gaan we aftellen…, want… we hebben een nieuw gebouw
gevonden waar we ALLEMAAL in kunnen. Sommigen van jullie kwamen
zelf ook al met goeie ideeën en de vraag: ‘Wanneer gaan we toch
eindelijk begínnen?!’ Goed nieuws: Vanaf deze dag (vrijdag 12 juni) is
het nog 30 nachten slapen.
De eerste Ontmoetingsdienst start op zondag 12 juli. Ik hoop en bid dat
alles goed of nog beter gaat, zodat we daadwerkelijk bij elkaar kunnen
komen.
Groot voordeel is dat we een ‘vaste’ opstelling hebben, we hoeven
dus niet iedere week te sjouwen en klaar te zetten, dat scheelt
enorm veel werk op zondag.
Het zitgedeelte zal een leuke en wat informele opstelling krijgen
met verschillende hoekjes, stoelen en tafeltjes. In de loop van de
maanden zal de zaal uitgroeien tot een mooi geheel. We zijn
inmiddels begonnen om dat bij elkaar te sprokkelen. Heb je een
leuk tafeltje, een lekkere stoel, loveseat of sta-tafel? Neem contact
op met Mirjam, zij is onze styliste: 06 40742823 of
mberends17@gmail.com
De zaal waar de Ontmoetingsdienst gehouden wordt, is dus ruim
genoeg om op 1,5 meter afstand van elkaar te zitten. Stellen en gezinnen kunnen bij elkaar
zitten, dat scheelt in de ruimte.
Nog een voordeel is dat we voldoende zaalruimte hebben om
tijdens de Ontmoetingsdienst op de kinderen passen, met
hen te spelen, knutselen en van Jezus te vertellen. In de
Ontmoetingsdienst zullen we daarom ook tijd voor de kids
inruimen met een kindermoment. Dus… alle kids, al zijn het
er 20, kunnen nu
naar de
Ontmoetingsdienst komen. Beter nieuws is er
bijna niet.
Oké, eerlijk is eerlijk… we kunnen nog niet
samen zingen en huggen, handen schudden en
we moeten nog van alles regelen voordat de

eerste Ontmoetingsdienst gehouden kan
worden. Maar, er wordt met veel
enthousiasme aan gewerkt.
Hoe alles in zijn werk gaat rond de eerste
Ontmoetingsdienst, hoor je zodra het bekend
is.
Het Liturgieteam is inmiddels begonnen met
nadenken over de vormgeving van de
Ontmoetingsdienst vanaf die zondag. Het is een
mooie gelegenheid om nog wat meer kleur aan
de diensten te geven.
Waar gaan we het komende jaar de Ontmoetingsdienst
houden? In de Vituskerk in Huizen!
Als je er een keer langs wil fietsen, het adres is:
Hooghuizenweg 36 in Huizen. Je kan ook alvast kijken
waar je - als je niet lopend of op de fiets komt - de auto
kan parkeren op zondag, ruimte genoeg!
Nog een belangrijke vraag: Wil jij helpen om het
gebouw klaar te maken voor gebruik?
Heeeeeeel graag, de teams zijn echt verlegen om hulp.
Natuurlijk kunnen we je bellen om dat te vragen, maar
het zou heel fijn zal als je je op wilt geven!
Er zijn 3 teams gevormd:
.1 Gebouw & Techniek, contactpersoon: Jaap
06 8318 4732of jaapbout@hotmail.com
.2 Meubels & Inrichting, contactpersoon:
Mirjam
06 40742823 of mberends17@gmail.com
.3 Communicatie, contactpersoon: Tom
06 1133 0047 tomvdpoel@gmail.com
Uiteraard werken we op een veilige
manier en houden ons aan de RIVMrichtlijnen.
Op de website van De Brug staat een
filmpje waardoor je alvast het (kale)
gebouw, kan bekijken. Je komt er door op deze onderstreepte regel te klikken op in jouw
webbrowser dit adres te typen: https://youtu.be/s6ovN0BWYXA
Wordt vervolgd, we houden je op de hoogte!

In de aanbieding - laatste kans
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

Woord voor Onderweg
Deze week zijn er weer twee afleveringen op YouTube geplaatst.
9 juni door Bram de Jong ‘Wat een vreugde zal dat zijn’
(klik hier om te kijken of zie de website van De Brug)

11 juni door Gerhard,
Egbert, Bettina en Gerna
- ‘Lopen op het water’.
(klik hier om te kijken of
zie de website van De
Brug)

Fietsen - gratis
Er staan 2 prachtige fietsen te
wachten op een nieuwe eigenaar.
Wie in De Brug kan één of beide
fietsen goed gebruiken?
Ken je iemand die een fiets nodig
heeft, maar zich dat niet (zo
makkelijk) kan veroorloven?
Beide fietsen zijn gratis af te
halen!
Bel/app/sms met Bram de Jong:
035 5269003 / 06 5066 6989 of
b.eng.dejong@solconmail.nl
Je kan ook bellen met één van de
mensen van het Pastoraalteam of je Connectgroep.

Voor de kinderen
Zondagochtend ga ik preken
over de ‘Vrucht van de
Geest’. Ik vond een mooie
kleurplaat die je kan kleuren.
Tijdens de kerkdienst is er
speciaal voor jou een filmpje
over mandarijnen. Als je het

filmpje over mandarijnen wil
zien, kijk dan zondagochtend
naar de kerkdienst. Na de
kerkdienst (om 10.30 uur)
kan je het vinden door op de
onderstreepte woorden te
klikken.

Je kan alvast het kinderliedje
oefenen. Misschien kan je
zondag tuis lekker uit je
hoofd meezingen. Klik hier en
dan kan je alvast luisteren.
Zondagochtend 14 juni
Omdat het pasgeleden Pinksteren was dat heeft alles met de Geest van God te
maken - ga ik zondag in de kerkdienst
samen met jullie (als je dat wil) nadenken
over de vrucht van de Geest. Ik weet niet
of je er ooit weleens van gehoord hebt…
‘De vrucht van de Geest’. Bij vrucht kan je
bijvoorbeeld denken aan een appel of
mandarijn.

Sommigen van jullie hebben een aantal
jaren geleden in de Ontmoetingsdienst
(2017) hier het een en ander over
gehoord. Ik ben benieuwd of je nog wat
herkent.
In de bijbel staat in het Nieuwe Testament
een briefje van 5 hoofdstukken, Galaten.
Het is geschreven door een zendeling die
Paulus heet en geschreven is aan een de

Keltische bevolking in
Galatië. Eén van de
onderwerpen in de brief
gaat over geloven in God.
Als mensen geloven, is dat
gekomen door de heilige Geest. Je zou ook
kunnen zeggen: door de Geest van God
raak je onder invloed. Als je onder invloed
bent…, vertoon je een bepaald gedrag, dat
kan je ook ‘vrucht van’ noemen. Iemand
die onder invloed is gekomen van de
Geest van God, wordt gekenmerkt door
liefde, vreugde, vrede, geduld,

vriendelijkheid, goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
In de dienst lezen we een stukje uit de
brief die Paulus schreef aan de Galaten.
Het staat in het Nieuwe Testament,
hoofdstuk 5 vers 13-26. Je kan alvast het
bijbelgedeelte lezen: klik hier.
De preek die ik houd is goed gevuld…, dus
hou een pen en papier bij de hand, dan
kan je meeschrijven en de 9 woorden
onthouden…
Ik zie je zondag!

De onlinekerkdiensten van 14 juni zijn makkelijk te vinden via de website van De Brug:
https://debrughuizen.nl/actueel/
De middagdienst van 17.00 uur wordt geleid door dominee Piet van ’t Hof. We lezen dan in
het Nieuwe Testament, Handelingen 27 vers 9-44.
Voor de kids is er van alles op de website www.hervormdhuizen.nl van te vinden waar ze
tijdens de onlinedienst (en erna) mee aan de slag kunnen. Dat heeft alles met het
bijbelgedeelte te maken.
Voorlopig is het de laatste keer dat ik de onlinekerkdienst in de Meentkerk leid. Vanaf
maandag heb ik een paar weken vakantie en zullen de andere voorgangers - misschien ken je
ze inmiddels - de dienst leiden. Ik wens je mooie en leerzame diensten!
Omzien naar elkaar
Aart Schaap leeft toe naar a.s. dinsdag. Aart wordt 16 juni in Tergooi Blaricum verwacht voor
een hartkatheterisatie en dotterbehandeling. We leven mee met Aart en Caroline. Je kan
ook voor hen bidden door aan God te vragen of hij Aart er doorheen helpt en Caroline rust
en vrede geeft.
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

Hoe is het gegaan met jou?
Wij - het Liturgieteam - hebben het idee om onze ervaringen met de Corona-tijd te vertellen
door het opnemen van een paar fimpjes en die tijdens de eerste Ontmoetingsdienst te laten
zien.
Onze vraag: Wil je iets vertellen 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).
Als je er - met bijv. je telefoon - een filmpje van maakt dan kan je die sturen naar
caroline.schaap@ziggo.nl /06 4979 8530.
Wil je wel iets vertellen/laten zien, maar zie je het niet zitten om dat te filmen? Geen
probleem, dan komen we het gewoon even bij je opnemen.
Wel iets vertellen/laten zien in de Ontmoetingsdienst en niet via de beamer. Geen
probleem. Geef even aan dat je iets hebt en dan plannen we een momentje in de eerste
Ontmoetingsdienst in.
Mocht je aan de slag met filmen dan is het handig als je de camera horizontaal houdt.
Slotje
Maandag 15 juni heb ik vakantie. Zoals
meer mensen, hadden ook wij heel
andere plannen. Nu blijven we ‘gewoon’
in Nederland en daarvan een deel thuis.
Ik zie er naar uit om afstand te nemen en
tot rust te komen en… ik zie er naar uit
om actief verder te gaan en samen
verder te bouwen aan De Brug. Ik moet
nog weleens denken aan de laatste
Ontmoetingsdienst van 2019. Hierbij een
foto, samen hebben we gebouwd en samen gaan we verder met
bouwen. Neem je steen mee op 12 juli… je steentje, dat ben je
zelf
. Alle goeds en vrede! evangelist Jan Verkerk

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

