
 

 

Lieve mensen rondom de Brug, 
 
Afgelopen week las ik een column van Jos Leijenhorst directeur van Pro-life zorgverzekeringen. Die 
column sprak mij aan door de manier waarop hij het COVID-19 tijdperk beschrijft. Er zat veel 
herkenning in, het was nuchter beschreven met af en toe komische noot en er sprak hoop uit. Ik ben 
zo vrij geweest om het met jullie te delen. 
 
De wereld lijkt weer een beetje open te gaan. Het virus en de gevolgen van de maatregelen hebben 
iedereen geraakt. We varen dezelfde tocht, maar zitten niet allemaal in hetzelfde schuitje. De één is 
door ziekte of zelfs sterven getroffen. En voor de ander is het coronavirus onzichtbaar en op afstand. 
Een deel van ons bevindt zich in het middelpunt van de crisis, bijvoorbeeld in de ziekenhuizen en 
verpleeghuizen. Anderen hebben juist extra tijd om in de zon te zitten, die scheen afgelopen periode 
volop.  
Sommigen hebben grote financiële zorgen of zien een bedrijf afbrokkelen waar hart en ziel in is 
gestoken. Anderen houden geld over, omdat zoveel activiteiten niet doorgaan. Er zijn mensen die de 
drukte thuis graag ontlopen. En er zijn ook mensen voor wie de stilte beklemmend is. Wat een 
contrast!  
 
COVID-19 laat ons opnieuw zien dat het leven niet maakbaar is. Een kleiner dan kleinst stukje 
genetisch materiaal zet ons klem. De grootste experts zijn het niet altijd eens over de risico’s en de 
aanpak. Met een glimlach doet het me denken aan een opmerking over christenen: zet er 2 aan tafel 
en je hebt 3 meningen.  
 
Deze tijd werpt ons terug op de vraag waar wij ons vertrouwen op stellen. Op Twitter las ik: ‘Ik geloof 
in God en ik geloof in handen wassen.’ Met andere woorden: ‘Er is Iemand groter dan ik en tegelijk 
ben ik wel verantwoordelijk voor mijn eigen gedrag’. Luister naar mensen die er meer verstand van 
hebben dan ik, maar bovenal: zorgen voor elkaar en zorgen voor onszelf. Eet gezond, slaap genoeg, 
ontspan en beweeg. Bij het schrijven van deze column moest ik terugdenken aan een e-mail waarin 
stond: ‘Wat wij geloven is belangrijk, in Wie wij geloven is nog belangrijker’. Genoeg gezegd. 
 
 
Gezegend weekend toegewenst. 
 
– Henk Kooij  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
We zijn er bijna… 
Met eigen ogen heb ik gezien dat er op de nieuwe locatie van De Brug heel hard wordt gewerkt om 
op 12 juli weer voor het eerst bij elkaar te komen. Wat een fantastisch bericht. 
 
Even een update:  
Wat is er zoal gebeurd? Het Vitus gebouw is schoongemaakt, de tuin is gesnoeid en gemaaid, lampen 
zijn weggehaald en schoongemaakt, de piano is verhuisd, het geluid is getest, het kruis is 
opgehangen en er zijn ventilatiehaken op de deur gezet. Inmiddels zijn we bezig met het prachtige 
gebouw verder in te richten. Ook kijken we gelijk naar de brandveiligheid. Verder hebben we 
inspirerende gesprekken met de buurt gehad, er is hierover zelfs een positief stuk in de Gooi & 
Eemlander verschenen. 
 
Wat is er in korte tijd ongelofelijk veel werk verzet. Veel enthousiaste mensen die mooie dingen 
bedenken en doen om het goed voor elkaar te krijgen. Wat geweldig dat God zo krachtig en creatief 
werkt met Zijn Geest. 

 

 
 
Klik hier om de sneakpreview te bekijken van het inrichten van de Vituskerk! 
 
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. 
 
 

https://youtu.be/GWSrmkRmWpw
mailto:tomvdpoel@gmail.com


 

 

Waar kun je nieuwe locatie van de Brug vinden? 
 

Hooghuizenweg 36 
1272 CA Huizen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voor de BRUGkids 
 
Als je dit leest heb je inmiddels vakantie van 
school. Ik weet niet of je thuisblijft of nog 
weggaat. Maar in ieder geval wensen we je 
een ontzettend leuke, fijne en zonnige 
vakantie toe. 
 
 

 
 
 
Lekker meezingen 

Zin in een mooi lied luisteren van 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=9RCM5LIX5uc 

 
 

 
Kleurplaat 
Nog ruim een week en dan gaan we met z’n allen naar een nieuw gebouw toe. Vandaar dat dit keer is 
gekozen voor een kleurplaat van een kerkgebouw. Maak er maar een mooi kleurig gebouw van waar 
we als Brug allemaal, jong en oud, in passen en waar het fijn is om te zijn. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9RCM5LIX5uc


 

 

 

 
 

  



 

 

Woord voor Onderweg  
 
Deze week zijn er weer twee afleveringen op YouTube geplaatst.  

  
30 juni door Mirjam; Ik heb jullie geluk voor ogen 
(Klik hier om te kijken of zie de website van De Brug) 

 
 
 
 
 
 
2 juli door Aart, Rob & Dick; Luister! Kijk! Spreek! 
(Klik hier om te kijken of zie de website van De Brug) 

 
 
 
 

 
 
Onlinekerkdiensten  
Afgelopen zondag was de laatste keer dat we als Hervormde kerken in Huizen en de Brug een 
gezamenlijk online kerkdienst hebben gehouden. Vanaf komende zondag verzorgen de wijkkerken 
weer zelf de diensten. Omdat De Brug vanaf 12 juli weer gaat starten zenden we komende zondag de 
diensten van de Meentkerk uit.  
Welkom daarom in de onlinekerkdiensten van 5 juli, makkelijk te vinden via de website van De Brug: 
https://debrughuizen.nl/actueel/ 
Zondag 09.30 uur: voorganger is dominee Van Velzen 
Zondag 17.00 uur: voorganger is dominee Van ‘t Hof 

 

Omzien naar elkaar  
 
Bloemengroet 
Vorige week zijn de bloemen vanuit de Brug gegeven aan het Beamerteam. In de afgelopen maanden 
hebben zij ervoor gezorgd dat wij thuis de diensten konden zien en horen. Dat betekende vroeg 
aanwezig in de kerk en alles regelen. Geluid, film, zang, teksten en bovenal zorgen dat de voorganger 
goed in beeld kwam en bleven. Al met al een hele kunst. 
 

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 

Let op: Jan is met vakantie 

https://www.youtube.com/watch?v=W-u-bns4N9Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3jAND4wsjbs&feature=youtu.be
https://debrughuizen.nl/actueel/
mailto:nalta@solcon.nl
mailto:jan.donker@hotmail.com
mailto:henk.kooij@solconmail.nl
mailto:aart.schaap@ziggo.nl
mailto:evangelist@debrughuizen.nl


 

 

 
Nuttige informatie 

 
 

 
 

Hartelijke groet, 
Henk Kooij 


