
Zou jij het doen? V/M 
 
“De Brug is een ontmoetingsplek voor jou en 
mij. Een plek waar we samen zoeken naar 
wie God is en wat geloven voor jou kan 
betekenen”. 
 
Dat zoeken doen we tijdens diverse 
activiteiten en op verschillende momenten. 
Samen met de andere teams is het 
pastorale team van De Brug actief om vorm 
te geven aan onze gezamenlijke zoektocht. Samen met Jan Verkerk geven de leden van het 
pastorale team pastorale en diaconale aandacht aan elke (be)zoeker verbonden aan De 
Brug. Omdat in de komende jaren enkele teamleden ons gaan verlaten zijn wij nu al op 
zoek naar nieuwe teamleden om de voortgang te kunnen continueren. 
 
Wat zou jij doen als je gevraagd wordt om lid van het pastorale team te worden? Om in 
gesprek te gaan met bezoekers van De Brug, om een Connectgroep aan te sturen, om mee 
te denken over hoe pastorale zorg te verlenen, om onderdeel te zijn van de 
Ontmoetingsdiensten, om samen op zoek te gaan naar wie God is?  
 
Wat zou jij het doen als je gevraagd wordt om diaken te worden? Om als ambtsdrager deel 
te nemen aan de Ontmoetingsdiensten, om (als lid van het pastorale team) met een 
diaconaal team invulling te geven aan het collecterooster, om actief mensen met financiële 
noden te helpen, om onderdeel te zijn van de diaconie van de Hervormde Gemeente 
Huizen? 
 
Wij vragen jou of je eens rustig na wil denken of een van bovenstaande taken een 
vervolgstap is in de betekenis en invulling van jouw geloof. Om te ontdekken hoe waardevol 
en plezierig het is om samen vorm te geven aan De Brug. Heb je vragen en/of wil je meer 
informatie? Bel dan even met een van de onderstaande teamleden van het pastorale team.  
 

Nel Alta - 035 5258650  
Jan Donker - 06 108629 49  
Henk Kooij - 06 55798398  
Aart Schaap - 06 29463400  
Jan Verkerk - 06 57992829  
 

En……? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? We horen het graag! 
 


