
Lieve mensen, 
 
Er is veel aan de hand in de wereld en in ons land. Ook De Brug gaat dat niet voorbij. Het Coronavirus waart 
rond en lijkt ongrijpbaar, het geeft mij een vreemd gevoel. Gisteren en vandaag hebben we op verschillende 
plekken overleg gehad wat ons de komende weken te doen staat. We laten ons leiden de richtlijnen die door 
de Overheid worden afgegeven (klik hier voor info), de adviezen van de Protestantse Kerk in Nederland (klik hier voor info) 
en de gezamenlijk overleg in de Hervormde Gemeente Huizen (klik hier voor info). 
 
Website met actuele info 
Op onze eigen website van De Brug is informatie te vinden die regelmatig geüpdatet wordt (klik hier). 
 
Ontmoetingsdiensten  
Er is besloten dat de Ontmoetingsdiensten van 15, 22 en 29 maart niet doorgaan. In die periode wachten we af wat de 
(nieuwe) richtlijnen zullen zijn om besluiten te kunnen nemen voor de weken die komen. 
 
Zondag 15 maart organiseren we nog even niets vanuit een centrale aansturing. Het is een dag van bezinning, rust en gebed. 
In de ochtend kan je de special onlinedienst dienst in de Meentkerk volgen (klik hier). 
 
Dinsdagavond 17 maart overlegt de Stuurgroep hoe we zo goed mogelijk met elkaar in contact kunnen blijven. Met een 
beetje creativiteit is dat waarschijnlijk heel goed te doen. 
 
Activiteiten 
In dat overleg wordt o.a. nagedacht over het al dan niet doorgaan van de verschillende activiteiten van De Brug, zoals 
Connectgroepen, KoffieCreatief, Eten bij de Brug, Samen Bidden en Samen de Bijbel ontdekken. 
 
Omzien naar elkaar 
Schroom niet om contact op te nemen als je bang bent besmet te raken/zijn, zorgen hebt, als je gebed zoekt of in een klein 
verband wil samenkomen. 
Je kan telefonisch of per mail contact opnemen met mensen van het Pastoraal-team: 

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: 035 526 1668 - aart.schaap@ziggo.nl 
Jan Verkerk: 06 5799 2829 - evangelist@debrughuizen.nl 
Dirk Westland: 06 3047 9781 - dhwest@xs4all.nl 

 
Je kunt ook contact zoeken met het aanspreekpunt van jouw Connectgroep. 
 
Vragen 
Schroom niet om contact op te nemen als je vragen hebt. Dat kan met Martijn Molenaar 06 1130 7557;  
mjcmolenaar@gmail.com of Jan Verkerk: 06 5799 2829; evangelist@debrughuizen.nl 
 
Delen 
Ken jij iemand waarvan je denkt dat hij/zij dit bericht niet krijgt, de Nederlandse taal niet voldoende machtig is en/of  geen 
goede toegang heeft tot internet? Vriendelijk verzoek ik je dan om dit bericht met hem/haar te delen en wellicht een poosje 
contactpersoon te zijn. 
 
Last but not least 
Laten we voor elkaar bidden om geloof en vertrouwen dat de Heer bij ons is. Hoe het leven ook loopt of ontspoort, je mag 
geloven dat Hij dichtbij je is en voor jou zorgt. 
Afgelopen zondag waren we samen in de Ontmoetingsdienst. Het ging over God die de aandacht van Mozes trok door een 
knapperend vuurtje in een struik. Het werd een stukje heilige grond, dat is een plek waar je je schoenen uit doet en de vaart 
uit je leven haalt. Tot dat laatste zijn velen gedwongen. Zou het kunnen zijn dat er nu ook een struik in brand staat en God 
onze aandacht zoekt? Misschien is deze tijd ook een tijd om te luisteren en stil te zijn. Het kan zomaar zijn dat God iets weet 
wat wij (nog) niet weten. 
Bij die knapperende struik kreeg Mozes een opdracht van God waardoor de angst hem naar de keel vloog. In die angst kwam 
God hem tegemoet met dit woord: ‘Ik zal bij je zijn’. Ik bid dat ook jij hiervan iets zal ervaren. 
 
Jan Verkerk 
evangelist 
 


