
 

 

10 juli 2020 
 

Lieve mensen rondom de Brug, 
 
Dit is de laatste weekbrief van de periode overBRUGgen. 17 keer is hij verschenen en 
geschreven door diversen personen. 
We zijn dankbaar dat we dit met elkaar hebben mogen doen en dat Corona zover op z’n 
retour is dat we vanaf zondag weer bij elkaar mogen komen en de activiteiten weer op 
kunnen starten. 
In de eerste weekbrief schreef Nel dat in Psalm 116 staat dat God zich naar je toebuigt om 
je te kunnen horen. Hij is als een vader 
die veel van je houdt en wil dat het met 
jou goed gaat. 
Nu hebben we reden om God te 
danken! 
 
In deze weekbrief staat voornamelijk het 
een en ander over komende zondag. Ik 
hoop iedereen - na 4 maanden - weer te 
ontmoeten. 
 
Jan Verkerk 

 
Ontmoetingsdienst 
Zondag is de eerste Ontmoetingsdienst na bijna 4 
maanden en ook de eerste dienst die gehouden wordt in 
de Vituskerk (Hooghuizenweg 36). Dat zal even wennen 
zijn. 
Iedereen die zondag komt, kan met gemak op een veilige 
plek zitten, want er is veel ruimte in de kerk (lees ook de 
veiligheidsvoorschriften aan het aan het einde van deze 
weekbrief). 
Er is gekozen voor een informele opstelling van de zaal en 
dat geeft iets huiselijks en - ondanks de 1,5 meter - toch 
iets intiems. We hopen dat deze opstelling ook meewerkt 
dat er nog meer mensen een plekje vinden in De Brug. 

 
Kinderen en de Ontmoetingsdienst 
Al maanden geleden is met de ouders van de kinderen 
afgesproken dat we op zondag het kinderwerk willen opstarten. 
Dat gaat zondag gebeuren. Er is in de Vituskerk een mooie zaal 
waar de kinderen tijdens de Ontmoetingsdienst naartoe 
kunnen. Voor de allerkleinsten is er een rustig plekje (ook een 
box) en voor de wat grotere kinderen gaan we iedere zondag 
naar de Henkieshow kijken. 



 

 

Podium voor kinderen 
Op het podium ligt een stapel kussens waar de kinderen - als zij dat 
willen - kunnen zitten tot ze naar hun eigen ruimte gaan. De 
kinderen kunnen na de stilte en de groet van God naar de 
Henkieshow. 
Uiteraard mogen de kinderen tot dat moment ook gewoon bij hun 
ouder(s) blijven zitten. 
 
Boeken en DVD’s 
In de kerk liggen her en der boeken en tijdschriften. Je kan ze voor 
en na de dienst inzien. Er liggen ook DVD’s. Boeken en DVD’s kan je 
ook mee naar huis nemen om te lezen/kijken. Graag weer 
terugbrengen als je ze uit/gekeken hebt. 
 
Zingen 
De liederen in de Ontmoetingsdienst worden gezongen door de muziekgroep. Waarschijnlijk zullen 
we dat op deze manier doen tot 1 september. Vanaf zondag wordt er ook een lied na de bijbellezing 
gezongen. 
 
Denkstof 
Na de preek/verkondiging is er een moment dat we ‘Denkstof’ noemen. A.s. zondag is dat een 
stiltevraag en een stelling om mee naar huis te nemen. 

 
Parkeren en fietsen 
Er is parkeergelegenheid voldoende bij de Vituskerk. Als je op de fiets komt, achter de 
kerk zijn de fietsenrekken. 
 

Collecteren 
Zolang er richtlijnen zijn van het RIVM in verband met het coronavirus zal er niet gecollecteerd 
worden met de collectezak. U kunt uw bijdrage geven in de mandjes bij de uitgangen van het 
kerkgebouw. Ook is het mogelijk om via Givt mee te doen met de collecte. Tijdens en na de dienst 
kunt u een bedrag overmaken door in de app te kiezen voor “de Brug Huizen”.  
 
Download de app via www.givtapp.net/download of zoek ‘Givt’ in de Apple Store of Google Play 
Store. 

1. Open de app 
2. Kies het bedrag dat je wil geven 
3. Kies voor ‘Volgende’ 
4. Kies voor het geven aan een doel uit de lijst 
5. Kies “de Brug Huizen” 
6. kies voor ‘Geven’… Je Givt is gelukt! 
7. De Givt-app weet nu aan wie jij je gift wilt geven. Als je 

een internetverbinding hebt, wordt je gift direct verstuurd. Zonder internetverbinding wordt je 
gift eerst opgeslagen.  

8. Zodra je weer verbonden bent met internet en je opent de Givt-app, wordt je gift alsnog 
verstuurd. 

9. Je gift wordt na twee werkdagen van je rekening afgeschreven. 
 
 

  



 

 

Collecten in de maand juli: 
12 + 19: De Henkie Show (wordt gebruikt bij de 
oppas tijdens de ontmoetingsdiensten)  
Gun elk kind hetzelfde plezier en dezelfde 
Bijbelse boodschap www.dehenkieshow.nl  
26 juli: De Brug 

Collecten in de maand augustus: 
2 + 9 + 19 + 23 + 30 augustus: De Brug 
 
 
 

Website 
De website van De Brug is helemaal klaar. Super hoe hij 
eruit ziet en werkt. Iedere week wordt hij ververst en 
vanaf iedere donderdag kan je zien waar het zondag in de 
Ontmoetingsdienst over gaat. 
www.debrughuizen.nl 
 

Lied en Woord voor 
Onderweg  
Deze week zijn er weer 
twee afleveringen op 
YouTube geplaatst.  
8 juli door Henk & 
Hanneke. Zij zingen het lied 

‘Breng ons samen’. 
Klik hier om te kijken of zie de website van De Brug. 
 

Op 10 juli is de laatste aflevering geplaatst. Jan Verkerk sluit af met 
iets n.a.v. Psalm 116. 
Klik hier om te kijken of zie de website van De Brug. 
 
 
 
 

Omzien naar elkaar  
Wat zijn we blij met Aart. Afgelopen dinsdag is hij gedotterd en zijn drie stands geplaatst. Het gaat 
goed met hem en we hopen hem zondag ook weer in De Brug te zien. 
 
Henny Hagendoorn wilde zo graag naar de eerste 
Ontmoetingsdienst in de Vituskerk komen, maar ze kan niet 
komen. Henny heef een slijmbeursontsteking in haar heup en tobt 
daar al een week mee. De pijn is zo heftig dat zij nu morfine heeft 
gekregen. Zondag zullen we voor haar bidden. 
 
Activiteiten 
Voorlopig worden de doordeweekse activiteiten in gebouw Silo 
(Keucheniusstraat 36, Huizen) gehouden. Op woensdag 22 juli ben 
je om 10 uur welkom op de koffie met Monique en om 18 uur 
welkom aan tafel. Voor Eten bij De Brug kan je je opgeven bij 
Marsela 06 2372 8471. 
 
Vakantie 
Heb je vakantie, ga je op vakantie: fijne tijd en tot gauw!  

http://www.dehenkieshow.nl/
http://www.debrughuizen.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=s-BYOOooU6o&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=T68NoU8W6xI&t=273s


 

 

Zorg voor elkaar rond de Ontmoetingsdienst 
We zijn ontzettend blij en God dankbaar dat we komende zondag weer voor het eerst in lange tijd 
bijeen kunnen komen voor een Ontmoetingsdienst! Zoals jullie weten zal dat zijn in de Vituskerk. Een 
nieuwe (erg gave) locatie en natuurlijk rekening houdend met de regels rondom Corona. Daarom 
zetten we hier één en ander op een rijtje. De regels zijn bedoeld om zorg te dragen voor elkaar (we 
willen elkaar natuurlijk niet besmetten), om ons veilig te voelen en op een ontspannen manier de 
dienst kunnen beleven. 

• Er kunnen zo'n 65 mensen in de grote ruimte van de Vitus. Dat betekent dat er ruim 
voldoende plek is voor de normale bezetting van een Ontmoetingsdienst. We kunnen dus 
'gewoon' allemaal tegelijk komen! 

• We willen je dringend vragen om niet te komen, als je misschien besmet bent met 
Corona.  Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid. 
Ook mag je niet komen als één van je huisgenoten op dit moment besmet is met Corona. 

• Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. Je mag gewoon komen. 
• Er ligt een presentielijst, waarop je je naam en telefoon/e-mail kunt opschrijven. Zo zouden 

we je kunnen bereiken en waarschuwen als achteraf zou blijken dat er een Corona-besmet 
persoon in de dienst aanwezig is geweest. Let op: het is niet verplicht om je gegevens op te 
schrijven. 

• We houden steeds 1,5m (2 armlengtes) afstand van elkaar. De zitplekken zijn ook zo 
ingericht, dat je makkelijk 1,5m afstand kunt houden (behalve van je gezinsleden, die mogen 
gewoon naast je zitten). 

• Mondkapjes zijn niet verplicht, maar als jij het fijn vindt om er één te dragen: gewoon doen! 
• De kerk wordt netjes schoongemaakt en goed geventileerd; voor, tijdens en na de dienst. 
• Er is voorlopig geen samenzang tijdens de Ontmoetingsdiensten. Wel hebben we onze eigen 

muziekgroep, inclusief 1 of 2 zangers/zangeressen. Zij staan op voldoende afstand van de 
bezoekers. 

• We komen allemaal binnen door de grote deuren aan de Hooghuizenweg. 
• Bij binnenkomst schenken we een kopje koffie, thee of water voor je in. Direct daarna word 

je, met je drankje, door één van de stewards (herkenbaar aan een geel/blauw hesje) naar 
een vrije plek gebracht, waar je kunt gaan zitten. 

• Er is geen garderobe. Jassen houden we bij ons. 
• Er is een toilet, maar we willen je vragen om het zo min mogelijk te gebruiken. Liever thuis! 
• Na afloop van de dienst verlaten we de kerk door de zijdeuren, vooraan in de kerk. De 

stewards begeleiden dat. 
• Voor de kinderen is er een aparte ruimte: Het Biebeltje. De ouders kunnen hun kleine 

kinderen brengen via de zij-ingang aan de Bovenlangewijnseweg (tegenover de Flevoschool). 

Een hele berg informatie, maar eigenlijk denken we dat het best soepel zal verlopen. Wij zien er 
enorm naar uit om elkaar weer te ontmoeten a.s. zondag! 
 
 


