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In dit boekje vind je meer informatie over onze 
diensten, achtergrond en andere activiteiten. 
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De Brug Ontmoetingsdienst is een 
wekelijkse, zondagse samenkomst voor 
mensen die op zoek zijn naar God 
en voor hen die God al kennen en 
meer van Hem willen horen en leren. 
Met elkaar God ontmoeten; dát staat 
centraal in de Ontmoetingsdienst. Ook 
als je (nog) helemaal niets van God en 
de Bijbel weet, streven we ernaar dat 
je alles in de Ontmoetingsdienst goed 
kunt volgen. 

Wat gebeurt er in een 
Ontmoetingsdienst?
Een half uur voor de dienst begint, is 
er tijd voor ontmoeting en een kopje 
koffie/thee. De Ontmoetingsdienst 
begint met een woord van welkom, we 

zingen een lied en vervolgens wordt 
in een opener op creatieve wijze het 
thema van de dienst ingeleid. We lezen 
uit de Bijbel en de voorganger (die de 
leiding heeft en spreekt in de dienst) 
legt tijdens een verkondiging (korte 
lezing/preek) meer uit over wat we in 
de Bijbel hebben gelezen en het thema 
van de dienst. Hierna zingt en speelt de 
muziekgroep een luisterlied. Er is een 
collecte (vrijblijvende geldinzameling 
voor goed doel) en we zingen met 
elkaar een afsluitend lied. 

In de Ontmoetingsdienst bidden en 
danken we ook met elkaar, dat is praten 
met God. We leggen Hem voor wat 
ons bezig houdt, vragen om Zijn hulp 
bij moeite (bidden) en bedanken Hem 

De Brug 
Ontmoetingsdienst

voor wat Hij ons geeft (danken). In 
de Ontmoetingsdienst bidt en dankt 
de voorganger hardop namens zichzelf 
en de aanwezigen. Aan het einde van 
de dienst ontvangen we de zegen van 
God. Dit is de belofte dat Hij bij ons 
is en voor ons zorgt. De zegen wordt 
uitgesproken door de voorganger.

Na de zegen is de Ontmoetingsdienst 
afgelopen en is er gelegenheid om 
met elkaar wat te drinken en door te 
praten.

Alle onderdelen van de dienst worden 
via de beamer op een groot scherm 
getoond.

Wanneer?
De Ontmoetingsdienst is 
iedere zondagochtend van 
10.30 – 11.30 uur in gebouw Silo 
(Keucheniusstraat 36 in Huizen). 

Vanaf 10.00 uur (en na afloop) is er 
ruimte voor ontmoeting onder het 
genot van een kopje koffie/thee. 

“Met elkaar 
God ontmoeten; 
dát staat centraal in de 
Ontmoetingsdienst.”
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Iedere eerste zondag van de 
oneven maand is er een speciale 
Ontmoetingsdienst: de Brunchdienst*. 
Dan brunchen we gezellig met elkaar 
met lekkere hapjes en drankjes. Tijdens 
de Brunchdienst wordt een thema 
behandeld, dat te maken heeft met het 
christelijk geloof. Naast het actuele 
onderwerp wordt vanuit de Bijbel 
een kort ‘Woord voor onderweg’ ter 
bemoediging doorgegeven.
 

Wanneer?
De Brunchdienst is iedere eerste 
zondag van de oneven maand en begint 
net als de gewone Ontmoetingsdienst 
om 10.30 uur in gebouw Silo. De 
dienst duurt 5 tot 6 kwartier.

*In 2017 gaat de Brunchdienst 
hoogstwaarschijnlijk veranderen. Misschien 
komt er een andersoortige speciale dienst voor 
in de plaats of een gewone Ontmoetingsdienst. 
Op het moment dat deze uitgave wordt 
gedrukt, is dat nog niet duidelijk. 

Brunchdienst

Activiteiten van 
De Brug

Wanneer?
Ná-praten is in 2017 op zondag 
19 februari, 30 april, 11 juni, 13 
augustus, 8 oktober en 17 december, 
rond 12.00 uur (na afloop van 
de Ontmoetingsdienst, na het 
koffiedrinken). 

Naast de zondagse Ontmoetingsdienst zijn er nog 
meer activiteiten vanuit De Brug.

Ná-praten 
Met elkaar doorpraten over de 
Ontmoetingsdienst. Dat kan natuurlijk 
tijdens de koffie, maar Ná-praten biedt 
hier -voor wie wil-, een georganiseerd 
moment voor. Onder leiding van de 
voorganger, wordt het Bijbelgedeelte 
waar de verkondiging over ging, nog 
eens doorgesproken. Ná-praten biedt 
verdieping en gelegenheid over het thema 
van de dienst door te praten. Alleen 
luisteren mag natuurlijk ook.
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Oriëntatie cursus 
christelijk geloof
De Oriëntatiecursus christelijk geloof 
is een korte cursus die een eerste 
indruk geeft van wat het christendom 
als godsdienst inhoudt. Veel mensen 
missen die basiskennis en willen dit 
graag opdoen. Er zijn bijvoorbeeld 
nogal wat cursisten die een christelijke 
partner hebben en zelf geen kerkelijke 
achtergrond hebben. Ook doen er 
mensen mee die een kind op een 
christelijke school hebben, maar 
zelf van huis uit niet vertrouwd zijn 
met Bijbel en geloof. Weer anderen 
verlangen ernaar om te geloven, soms 
al van kinds af aan, maar weten niet 
waar en hoe te beginnen. De cursus is 
een mooie opstap, zowel voor mensen 
die alleen meer kennis willen opdoen, 
als voor mensen die graag willen leren 
geloven.

De cursus bestaat uit vier delen:
- Wat is de hoofdlijn van het christelijk
geloof, waar draait het allemaal om?
- Wat is de Bijbel voor een boek?
- Wie was en is Jezus Christus, en wat
is Zijn betekenis?
- Wat betekent het om in de praktijk
van alledag als christen te leven?

De Oriëntatiecursus duurt 7 avonden + 
een terugkomavond en wordt gegeven 
door evangelist Jan Verkerk. De inloop 
van de avond is om 19.30 uur en duurt 
van 19.45 tot 21.15 uur. De kosten 
bedragen (naar draagkracht)
€ 14,95, incl. cursusboek en koffie/
thee. Echtparen en stellen € 19,95 per 
stel. 
Op www.debrughuizen.nl/kalender 
vind je de exacte data van de cursus 
voor 2017. Locatie: Gebouw Silo, 
Keucheniusstraat 36 in Huizen.

Opgeven kan via: 
Jan Verkerk 
T: 06 5799 2829 
E: evangelist@debrughuizen.nl 

Tom van der Poel
T: 06 5334 9085 
E: tomvdpoel@gmail.com 

KoffieCreatief
Bij KoffieCreatief kan je leren 
schilderen, boetseren en nog veel 
meer creatiefs of gewoon eens 
binnenlopen voor een kop koffie  
en gezelligheid. 

Eten bij De Brug
Een heerlijke maaltijd, goede 
gesprekken, gezellig en laagdrempelig. 
Dat is Eten bij De Brug. Voor als je 
een keer niet alleen wilt eten; een 
mooie gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten. 

Wanneer?
Eten bij De Brug is iedere tweede en 
vierde woensdag van de maand in 
gebouw Silo (Keucheniusstraat 36, in 
Huizen). Ontvangst vanaf 17.30 uur. 
Maaltijd van 18.00-19.30 uur. Kosten 
op vrijwillige basis € 3,50. 

Graag vooraf aanmelden via:
T: 06 2373 8471 
E: eten@debrughuizen.nl  

Wanneer? 
Iedere tweede en vierde woensdag 
van de maand is er KoffieCreatief van 
10.00 - 12.00 uur in gebouw Silo 
(Keucheniusstraat 36 in Huizen). 
Er zijn geen kosten aan verbonden 
(een vrijwillige bijdrage mag) en 
aanmelden is niet nodig. 
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Ontmoetingskring
De Ontmoetingskring is een 
ontmoetingsplaats voor zoekende 
mensen, die voor het eerst of opnieuw 
belangstelling hebben voor het geloof. 
Op interactieve wijze gaan deelnemers 
tijdens de Ontmoetingskring op 
zoek naar antwoorden op geloof- en 
levensvragen, waarvan de zingeving een 
belangrijk onderdeel is. 

In groepsverband gaan we tijdens de 
Ontmoetingskring op ontdekking in 
de Bijbel en in gesprek met andere 
deelnemers en de kringleider. Zelf 
ontdekken wie Jezus Christus is en wat 
Hij voor ons mensen heeft gedaan en 
wat de betekenis daarvan is voor de dag 
van vandaag. Dat is de insteek van de 
Ontmoetingskring.

Onderwerpen
Tijdens de kringavonden wordt 
gewerkt met een map waarin 
verschillende onderwerpen aan de orde 
komen. In de eerste map onder andere: 
Wat is geloven?; Wie is God de Vader?; 
Hoe verder met Jezus?; Hoe omgaan 
met bezit?; Wat kan ik met het gebod: 
‘Houd de sabbat in ere’?.
In de tweede map onder meer: Bidden, 
maar hoe?; Wat heeft de kerk met mijn 
geloof te maken?; Aan de slag met de 
Bijbel; Mensen met een missie; Gods 
werkwijze; de christelijke feestdagen 
(Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, 
Pinksteren en Hemelvaart).

Meer info
Met kringleden wordt gekeken 
welk moment het meest 
geschikt is voor de bijeenkomst. 
Mogelijkheden zijn zowel ’s avonds 
als overdag. Aan de bijeenkomsten 
zijn geen kosten verbonden. Wil je 
meer weten of je opgeven? Neem 
contact op met: 
Jan Verkerk 
T: 06 5799 2829 
E: evangelist@debrughuizen.nl 

Tom van der Poel
T: 06 5334 9085 
E: tomvdpoel@gmail.com

Zie ook www.debrughuizen.nl/
ontmoetingskring en vind de kring 
die bij jou past.

Samen de Bijbel 
ontdekken

Misschien doe je het nooit, heb je 
het nooit echt gedaan of komt het er 
gewoon niet van? Lezen in de Bijbel. 
Kom dan samen de Bijbel ontdekken. 
We lezen zonder pretentie en helpen 
elkaar om de woorden te verstaan. 
Wat vind je mooi, wat schuurt, wat is 
bemoedigend of wat leg je liever naast 
je neer? En ook: wat staat er eigenlijk 
in dit Bijbelgedeelte? De gespreksleider 
zal de achtergrond van de tekst 
verduidelijken en geeft mogelijke 
interpretaties. Ook delen deelnemers 
– vrijblijvend – hun beleving met 
de tekst. Iedereen kan aansluiten bij 
Samen de Bijbel ontdekken: je hebt 
geen voorkennis nodig.

Wat lezen we?
In 2017 lezen we het Bijbelboek 
Handelingen (het vijfde boek in 
het Nieuwe Testament). Als we dit 
uit hebben, kiezen we samen een 
nieuw Bijbelboek. Bij voldoende 

belangstelling, vormen we een nieuwe 
groep die het evangelie volgens Markus 
(het eerste Bijbelboek van het Nieuwe 
Testament) gaat lezen. Voor iedere 
bijeenkomst krijg je één of meerdere 
hoofdstukken op die onderverdeeld zijn 
in kleinere stukjes zodat je geregeld een 
klein stukje kunt lezen. Om het beter 
te begrijpen zijn er vragen bij ieder 
gedeelte gemaakt. Ieder stukje heeft 
ook een toepassingsvraag. 

Wanneer?
Samen de Bijbel ontdekken is in 
gebouw Silo (Keucheniusstraat 36 in 
Huizen). Data voor 2017 vind je op 
www.debrughuizen.nl/kalender. 

Aanmelden of vragen? Bel of mail met:
Jan Verkerk
T: 06 5799 2829
E: evangelist@debrughuizen.nl

Er zijn geen kosten verbonden aan 
deelname. Wel is er een spaarpotje 
waar je een gift in kunt doen voor de 
gemaakte onkosten van koffie/thee/
zaalhuur/kopieën.
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Omzien naar elkaar
‘Omzien naar elkaar’ is geen activiteit, 
maar dat is wat we doen vanuit De 
Brug, we zien om naar elkaar. Dat 
betekent:

We helpen. Heb je hulp nodig of wil 
jij wel een handje toesteken? Het gaat 
hierbij om eenmalige kleine klusjes 
zoals een muurtje verven, grasmaaien, 
boodschap doen, stoep vegen, kopje 
koffie en een praatje. Maak het 
kenbaar bij iemand van het pastorale 
team (zie contactgegevens achterin 
dit boekje), wij proberen de match te 
vinden. 

We bemoedigen. Bij wie breng jij 
de bloemen? Iedere zondag staat 

er in de Ontmoetingsdienst een 
klein boeket klaar om -door jou- te 
worden gegeven aan iemand die jij wil 
bemoedigen of bedanken. 

We delen. Tijdens de Ontmoetings-
dienst is er een collecte: een 
geldinzameling voor een goed doel. 

We bidden. Bij de ingang van gebouw 
Silo ligt tijdens de Ontmoetingsdienst 
een gebedsschrift waarin je kunt 
schrijven waarvoor je tijdens de 
dienst met elkaar wil bidden. Samen, 
met en voor elkaar, bidden is een 
wezenlijk onderdeel van ons wekelijks 
samenzijn.

“We zien om naar elkaar 
vanuit De Brug: we helpen, 

bemoedigen, delen en bidden.” 
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In De Brug kan iedereen in de Ontmoetingsdienst openlijk voor zijn 
geloof uitkomen (belijden) en zich (of zijn/haar kind) laten dopen. 
We geven graag wat informatie over belijdenis doen en dopen.

Belijdenis en dopen
Belijdenis
 
Wat is belijdenis doen?
Hardop zeggen wat je gelooft, dat is je 
geloof belijden. ‘Belijdenis doen’ in de 
kerk betekent dat je openlijk, tijdens 
een kerkdienst belijdt dat je gelooft in 
God. Belijdenis doen kan je zien als een 
antwoord op je doop. Kleine kinderen 
maken niet bewust mee dat ze gedoopt 
worden, maar als volwassene kan je de 
doop dan met een ‘ja’ bevestigen. Ben 
je als kind niet gedoopt, dan kan dit als 
volwassene, na de belijdenis.  

Hoe gaat belijdenis doen?
Dat ‘belijden’ doe je door in de 
Ontmoetingsdienst, voor God en de 
aanwezigen, hardop antwoord te geven 
op enkele vragen over jouw geloof in 
God.  

Voorbereiding belijdenis
Ben jij tot geloof gekomen en wil je 
belijdenis doen (en je laten dopen als je 
nog niet als kind gedoopt bent)? Dan 
kan je dit aangeven bij Nel Alta, Bram 
de Jong, Aart Schaap of Jan Verkerk, 
van het team van 

De Brug (contactgegevens vind je 
achterin dit boekje). Het voorbereiden 
op je belijdenis (en doop) gebeurt 
door een gesprek en enkele 
voorbereidingsavonden waarbij geleerd 
en gesproken wordt over belangrijke 
thema’s van het geloof. 



Dopen

Wat is de doop?
Dopen betekent letterlijk 
‘onderdompelen’. In de Bijbel worden 
mensen ondergedompeld in water 
om alle zonden (alles wat wij mensen 
verkeerd doen) weg te spoelen en zo 
lichaam en geest te reinigen. Als je 
gelooft in God als jouw Redder begin 
je een nieuw leven als volgeling van 
Jezus: je wordt als het ware opnieuw 
geboren. De doop is niet bedacht door 
mensen of door de kerk, maar ingesteld 
door Jezus Christus. Hij heeft gezegd: 
‘Mij is alle macht gegeven in de hemel 
en op de aarde. Ga dus op weg en maak 
alle volken tot mijn leerlingen, door 
hen te dopen in de naam van de Vader 
en de Zoon en de heilige Geest en hun 
te leren dat ze zich moeten houden aan 
alles wat ik jullie opgedragen heb. En 
houd dit voor ogen: ik ben met jullie, 
alle dagen, tot aan de voltooiing van 
deze wereld’ (Bijbel: Matteüs 28:18-
20). 

Waarom dopen?
Als je in de Bijbel leest dat mensen tot 
geloof in Jezus gekomen zijn, dan lees 
je ook vaak dat zij zich laten dopen. Je 
kunt zeggen: geloof en doop horen bij 
elkaar. 
Als je gedoopt wordt, word je in 
Jezus Christus gedoopt. De doop 
maakt duidelijk, dat jij met jouw 
leven, verbonden bent met díe grote 
gebeurtenissen in Zijn leven: je bent 
met Jezus gekruisigd, begraven en 
opgestaan in een nieuw leven. In de 
doop wordt dus zichtbaar dat het oude, 
zondige leven sterft met Christus. Je 
zonden worden afgewassen en je staat 
met Hem op. Tot geloof komen, is 
een breuk met het oude leven en het 
begin van een nieuw leven. De doop 
is het teken van het verbond van Gods 
genade dat Hij aangaat met mensen. 
Het is de Vader die jou tot zijn kind 
aanneemt; het is Jezus Christus die 
je redt en roept om zijn leerling en 
volgeling te zijn; het is de Geest die je 
vervult en zijn gaven schenkt. Door de 
doop word je deel van het lichaam van 
Christus, de gemeente.

Voor wie?
In de Ontmoetingsdienst kun jij 
belijdenis doen en je laten dopen als je 
tot geloof bent gekomen. Ook kunnen 
ouders hun kind laten dopen. 

Voorbereiding doop
Ben jij tot geloof gekomen en wil jij 
je laten dopen of willen jullie je kind 
laten dopen? Dat kan je aangeven bij 
Nel Alta, Bram De Jong, Aart Schaap 
of Jan Verkerk, van het team van De 
Brug (contactgegevens vind je achterin 
dit boekje). In de voorbereiding 
gaan we met je in gesprek en volgt er 
onderwijs over de betekenis van de 
doop.

“ De doop maakt 
duidelijk, dat jij met 
jouw leven, verbonden 
bent met die grote 
gebeurtenissen in Zijn 
leven: je bent met Jezus 
gekruisigd, begraven en 
opgestaan in een nieuw 
leven.” 
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Heilig 
Avondmaal

Een aantal keer per jaar vieren we in De Brug Ontmoetingsdienst 
met elkaar het heilig Avondmaal. Dit is een bijzondere viering, 
waar we graag meer informatie over geven. 

Wanneer we in De Brug Ontmoetingsdienst 
in 2017 heilig Avondmaal vieren, is te zien op 
www.debrughuizen.nl/kalender

Wat is het Avondmaal?
Jezus heeft het vieren van het heilig 
Avondmaal zelf ingesteld. In de Bijbel 
staat hierover dat Jezus de avond 
voordat Hij aan het kruis stierf, met 
zijn leerlingen aan tafel lag voor een 
maaltijd. Hij nam toen een brood, 
sprak het dankgebed uit, brak het 
brood en zei: “Dit is mijn lichaam voor 
jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om 
mij te gedenken.” Na de maaltijd nam 
Hij ook de drinkbeker, en zei: “Deze 
beker is het nieuwe verbond dat door 
mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, 
telkens als jullie hieruit drinken, om 
mij te gedenken.” (Bijbel: 1 Korinthe 
11: 24-25 n.a.v. Lukas 22: 19) 

Wanneer wij in de Ontmoetingsdienst 
Avondmaal vieren (een stukje brood 
eten en uit de beker drinken), denken 
wij met elkaar terug aan dit moment. 
We herdenken dat Jezus voor ons stierf. 
Ook denken we eraan hoe Jezus in de 
wereld is gekomen om ons te verlossen 
en verlangen naar Zijn terugkomst op 
aarde.  

Voor wie is het Avondmaal?
Het heilig Avondmaal is voor iedereen 
die gelooft in Jezus. Deelnemen aan 
het Avondmaal is niet vrijblijvend, het 
vraagt geloof en het is een keuze om 
- meer of minder bewust - (opnieuw) te 
(willen gaan) leven met de Here Jezus.
In De Brug onderstrepen we de Bijbelse 
verbinding tussen geloof, doop en 
Avondmaal; deze drie zijn met elkaar 
verbonden. Om de verbinding ‘geloof 
- doop - Avondmaal’ vorm te geven, 
worden zij die enige tijd deelnemen 
aan het Avondmaal gevraagd om 
door belijdenis en/of doop zichtbaar 
te maken dat hij/zij voor Jezus heeft 
gekozen (zie ook blz. 14-17). 
Jongeren vanaf 16 jaar zijn welkom aan 
het Avondmaal. Kinderen jonger dan 
16 jaar ontvangen een zegen (belofte 
dat God bij je is en voor je zorgt) van 
de voorganger.

Hoe vieren wij het Avondmaal?
De viering van het heilig Avondmaal 
vindt plaats in een aparte dienst na 
afloop van de Ontmoetingsdienst. 
We delen met elkaar het brood en 
drinken de ‘wijn’ (wij gebruiken in 
de Ontmoetingsdienst druivensap). 
Iedereen is welkom om deze viering bij 
te wonen, ook als je niet deelneemt aan 
het heilig Avondmaal. 
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Sinds 2 november 2014 is De Brug 
een officiële ‘pioniersplek’ van de 
Protestantse Kerk in Nederland (PKN) 
in samenwerking met de IZB, zending 
in Nederland. ‘Pioniersplek’ is de term 
die de PKN gebruikt voor nieuwe 
manieren van kerk-zijn. Daarmee 
worden vernieuwende initiatieven 
bedoeld, waarmee een doelgroep wordt 
bereikt, die niet (meer) in de reguliere 
kerken komt en op zoek is naar God. 
De PKN heeft zich ten doel gesteld 
om maar liefst 100 pioniersplekken te 
realiseren in Nederland.  

Wij zijn blij dat we als De Brug op deze 
manier deel uit mogen maken van het 
landelijke netwerk van pioniersplekken. 

Daardoor ontvangen we begeleiding 
vanuit de IZB en de PKN en erkenning 
voor onze manier van kerk-zijn. Er zijn 
in Nederland veel meer initiatieven 
vergelijkbaar met De Brug. Doordat 
we onderdeel zijn van een netwerk 
van pioniersplekken kunnen we 
met deze pioniersplekken contacten 
onderhouden en ervaringen delen.
 
Pioniersplekken zijn geen tijdelijke 
projecten, maar opgezet om te groeien 
en een vaste plek te krijgen in hun 
dorp of stad, waar zich blijvend 
een gemeenschap van gelovigen (en 
zoekers) mag vormen. Ook dat past 
helemaal bij de visie van De Brug.

Pioniersplek
De Brug staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een groter geheel. Wij horen 
bij de Hervormde Gemeente Huizen die weer onderdeel is van de Protestantse Kerk 
in Nederland. 

De Hervormde Gemeente Huizen bestaat uit nog vier kerken in Huizen: de Oude 
Kerk, de Nieuwe Kerk, de Zenderkerk en de Meentkerk. Met elkaar zijn we een kerk 
die dezelfde tradities deelt: wij denken hetzelfde over God, de Bijbel en kerk van Jezus 
zijn. De kerk is niet begonnen bij De Brug Ontmoetingsdienst of de Hervormde 
Gemeente in Huizen, maar zij is er altijd al geweest.

Zie ook: www.hervormdhuizen.nl 

Hervormde 
gemeente Huizen

“De kerk is niet begonnen bij De 
Brug Ontmoetingsdienst of de 
Hervormde Gemeente in Huizen, 
maar zij is er altijd al geweest.” 
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Vanuit De Brug is er een pastoraal team van mensen die een 
luisterend oor voor je hebben, die met je willen praten of bidden. 
Daarvoor mag je ons aanspreken op zondag in de Ontmoetingsdienst, 
maar ook op andere dagen in de week. 

Neem gerust contact op. Bel of mail naar: 
Nel Alta                035-5258650            nalta@solcon.nl  
Bram de Jong        035-5269003            b.eng.dejong@filternet.nl  
Aart Schaap          035-5261668             aart.schaap@ziggo.nl   
Jan Verkerk           06 57992829             evangelist@debrughuizen.nl 
 

Wij willen er 
voor je zijn Contactgegevens

Algemeen
De Brug Huizen 
Keucheniusstraat 36 
1271 SR Huizen 

Werkkamer Jan Verkerk 
(ma t/m vrijdag) 
in gebouw ’t Visnet
De Ruyterstraat 7
1271 SR Huizen

Voorganger
Evangelist Jan Verkerk
evangelist@debrughuizen.nl 
06 5799 2829

Meer informatie
www.debrughuizen.nl  
Twitter: @debrughuizen
www.facebook.com/ontmoetingsdienst

Meld je aan voor onze maandelijkse (e-mail) nieuwsbrief door te mailen naar  
maandbrief@debrughuizen.nl. Een papieren exemplaar om mee te nemen ligt in 
de Ontmoetingsdienst. In de maandbrief vind je o.a. nieuws, de thema’s van de 
Ontmoetingsdiensten komende maand en informatie over activiteiten van De Brug.  

Bronvermelding foto’s:
Wim Rebel: blz. 2, 4, 5, 14, 15
Dio van Maaren: blz. 11, 12, 13, 20, 22, 24
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