
 

 

Dag mooie mensen rondom De Brug,            26 juni 2020 

 
Beautiful People… misschien ken je het lied van Melanie nog wel. De laatste weken zijn er 
demonstraties tegen racisme omdat er weer een zwarte man werd gedood in Amerika. Dat leek een 
‘ver van je bed show’ maar dat bleek anders. In Nederland ervaren mensen ook racisme omdat ze 
een andere huidskleur hebben of een niet-Nederlandse achternaam. Ik ben geschrokken van de 
verhalen die ik hoorde. Ik weet niet hoe het met jou gaat als je kijkt wie er op een bankje zitten in 
bijv. de Oostermeent. We hebben al snel een mening over een persoon klaar.  We zijn allemaal 
verschillend met ons eigen verhaal, allemaal door God gemaakt, gewild en geliefd. Hoe ga je met die 
gedachte om? Hoe stel je je op naar de ander, opbouwend of afbrekend? Misschien heb je je ook wel 
eens ‘anders’ gevoeld. Wat is het dan fijn om ergens of bij iemand welkom te zijn. Iemand die je ziet 
als een broeder of zuster. Als christen ben je het visitekaartje van God op aarde, wij 
vertegenwoordigen Jezus. Zelf zijn we meer dan welkom bij God! Is het dan geen logisch gevolg om 
de ander met open armen te begroeten en uit te stralen, te zeggen: ‘Welkom bij ons, welkom bij 
God!’ 

 

 
 
 
Een mooi lied om te luisteren of mee te zingen (thuis mag dat heel hard!): ‘Ik wens jou…’ 
https://www.bing.com/videos/search?PC=YE22&q=Trinity%2c+ik+wens+jou%2c+lied&ru=%
2fsearch%3fPC%3dYE22%26FORM%3dSLYEPK%26q%3dTrinity%252C%2bik%2bwe 
 
 
Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
dat de liefde van je leven op je wacht 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan 
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd 
met kinderen om je heen, tot aan het eind 
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een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 
 
‘k wens jou vrede toe om wie je bent 
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 
dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
in elk van de seizoenen dat je leeft 
 
een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 
 
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats 
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang 
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang. 

 
Wil jij ons helpen?  
We kregen maandag de sleutel van de Vituskerk! Voor dat we op 12 juli de kerk goed kunnen 
gebruiken, moet er nog heel wat gebeuren: 

Een belangrijke vraag: Wil jij helpen om het gebouw klaar te maken voor gebruik?  
Héél 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 4732 of jaapbout@hotmail.com   

2. Meubels & Inrichting, contactpersoon: Mirjam  
  06 4074 2823 of mberends17@gmail.com   

3.  Communicatie, contactpersoon: Tom 
  06 1133 0047 tomvdpoel@gmail.com   
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Gezocht: stewards 
We zijn enorm blij én dankbaar dat we 12 juli weer kunnen beginnen met de Ontmoetingsdiensten. 
Best spannend allemaal, ook al omdat het in het (voor ons nieuwe) gebouw van de Vituskerk is! Zoals 
jullie wel weten, zijn er nog enkele regels waar we ons aan moeten houden om de dienst veilig te 
laten verlopen. 
We zoeken daarom mensen die ons daarbij kunnen helpen. Het gaat om praktische zaken, zoals het 
begeleiden van mensen naar hun zitplaats als ze binnen komen, en weer naar buiten begeleiden na 
afloop. Per dienst hebben we 2 mensen nodig. Het zou mooi zijn als 8 mensen hier zich voor 
aanmelden, zodat je eens per 4 weken aan de beurt bent. 
Vele handen maken licht werk! 
Aanmelden graag bij Tom, 06 1133 0047 of 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 of in jouw webbrowser 
dit adres te typen: https://youtu.be/s6ovN0BWYXA  

 
 
 
Onlinekerkdiensten 
Welkom in de onlinekerkdiensten van 28 juni, makkelijk te vinden via 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1606-Meentkerk-Huizen/events 
’s Morgens 9.30 uur kunnen we luisteren naar dominee Piet van ’t Hof en 
zondagmiddag 5 uur is dominee Frans van Velzen de voorganger.  
 
De bloemen zijn vorige week gegaan naar Annie v.d. Hulst, zij heeft haar pols gebroken. 
Gelukkig gaat het wat beter en wordt de pijn minder. Veel sterkte Annie! 

 
 
 
Woord voor onderweg 

  
Deze week zijn er weer twee afleveringen op YouTube geplaatst; 
 
23 juni door Egbert; Ik weet hoe goed mijn God is 
(Klik hier om te kijken of zie de website van De Brug) 

 
 
 
 
25 juni door Nel; Hoor mijn gebed 
(Klik hier om te kijken of zie de website van De Brug) 
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Voor de Brugkids…… 
 
We kijken naar jullie uit op 12 juli in de ‘nieuwe’ kerk. Naast de grote zaal is er een ruimte voor de 
kinderen om daar jullie eigen programma te hebben. We hopen dat je komt! Tot die tijd is er nog de 
weekbrief met een kleurplaat voor jou. Een paar weken geleden deed Jan Verkerk de 
‘mandarijnentest’, misschien heb je het gezien tijdens de kerkdienst. Een mandarijn heeft 9 partjes 
en die kun je de naam geven van de vrucht van de geest. Op deze kleurplaat zie je ze staan. Als je dit 
naar een ander kunt laten zien, zien ze in jou iets van Jezus……..wauw! 
 
Elly en Rikkert zingen er een lied over: https://www.youtube.com/watch?v=uvW3TSZSUGo 

 
 

 
 
 
Breaking News: op woensdag 22 juli gaan we ook weer samen Eten bij de 
Brug en ben je dezelfde morgen ook welkom op de koffie bij Monique. Houd 
de weekbrief goed in de gaten en kom koffie drinken of eten in Silo. 
 
 

In de aanbieding: 

Johanna Sonneveld heeft 3 tweepersoonsdekbedhoezen in de aanbieding. Heb je belangstelling, bel 
haar dan even: 035 7507398 
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Bekijk de telefoonnummers / mailadressen van het Pastoraalteam 
op de volgende pagina voor als je hen nodig hebt… 

 

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 hebt beleefd; 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.  
 
 
 

 
 

Ik wens je liefde, blijdschap, vrede en een heleboel geduld…. 
Gods zegen en tot gauw! 

Nel Alta 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Je kan altijd 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 

Let op, Jan Verkerk is met vakantie 
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