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Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.
Luc. 6: 36.

Woord voor de maand april
Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen,
genadig en liefdevol is de HEER.
Psalm 111.4

Woord voor de maand mei
Spreek voor hen die weerloos zijn,
bescherm het recht van de vertrapten.
Spr. 31.8

Ingezonden door zr. L. Esajas, gekregen van zr. Rahman
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Overdenking
Deze tijd met Corona ervaar ik - ook al heb ik nu de ervaring van meer
dan één jaar - nog steeds als leven in een storm, waarbij ik altijd weer
de wind van voren krijg. Ik ben teleurgesteld, als ik de fysieke diensten
moet stoppen uit veiligheidsoverwegingen.
Ik voel me niet goed, als afspraken niet door kunnen gaan, omdat weer
iemand i.v.m. quarantaine onverwacht thuis moet blijven
Ik loop tegen de beperking aan van de contactmogelijkheden
Ik erger me aan mensen, die de veilige afstand niet willen bewaken.
De gevolgen van deze Corona pandemie en de poging om het virus te
stoppen zijn net als zo’n storm, die mij altijd weer de wind in het gezicht
blaast en mij stappen achteruit laat maken. Dat kost energie en ik weet
dat het u het allemaal ook zo voelt.
Gelukkig ben ik op het vaste land bij deze storm.
Het geloof van de discipelen werd op de proef gesteld midden op de
zee: lezen we in Marcus 4.35
Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei Jezus
tegen zijn discipelen: ‘Laten we het meer oversteken.’ Ze stuurden de
menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren
samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op
en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te
staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze
maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat
we vergaan?’ Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind
bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging
liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: ‘Waarom
hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’
Ik lijk een beetje op zo een angstige, teleurgestelde discipel. Jezus
confronteert hen met hun angst, met hun gebrek aan moed en met hun
wanhoop. En dan herinner ik me aan de apostel Paulus, die over God
zegt:
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God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een
geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 2Tim 1.7
Lafhartigheid berust op angst, die mensen zoals die discipelen en soms
ook mij verlamt. Maar, wij als gelovigen zijn vrij. Wij kunnen vrij kiezen
voor een zicht op de dingen met ons geloof: liefde en bezonnenheid en
kracht zijn vandaag nodig, juist onder deze Corona omstandigheden.
En wij allen ontvangen deze gaven vandaag, morgen en alle dagen, die
komen.
Gezegende dagen met de inzet van uw gaven en de daarbij behorende
kracht!
zr. Christine Welschen

Mededelingen uit de Gemeente
Bereikbaarheid ds. Chr. Welschen
Adres dominee : Rozendaal 6
Postcode: 2801 XS Gouda
Telefoon: 015- 8875820 of : 06-17400604
Email·: christine@welschen.net
Maandag: 11.00 uur tot 14.00 uur op het kerkkantoor
en verder dagelijks bereikbaar van 7.30 uur tot 8.30 uur.

Bereikbaarheid kerkkantoor:
U kunt ons elke maandag voor raad en daad bereiken
van 11.00 - 14.00 uur op 070 – 2150565.
In een regiogemeente, zoals wij in Haaglanden ons EBG kerk- zijn
beleven, heb je als lid een gezamenlijk aanspreekpunt nodig om o.a.:
Je adreswijziging door te geven,
Een verjaardagzegen aan te vragen,
Verhuur van de kerkruimte enz.
Op het kerkkantoor zijn op de maandag aanwezig:
de dominee en zr. Etina Bronne.
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In Memoriam Henriëtte Cornelia Bijlhout.
Beste familie broeders en zusters,
Op 18 maart 2021 kort na de bediening van
het Heilig Avondmaal is een bijzonder mens,
in mijn ogen een levend wonder, onze gewaardeerde, liefdevolle zuster Henriëtte Cornelia Bijlhout (meer bekend als Peetje Jet)
van ons heengegaan.
God heeft de hemel opengedaan om haar ziel
te ontvangen, zodat zij het licht van Zijn genade heeft zien stralen.
We hebben de zekerheid dat Peetje Jet nu
voor altijd in Hem geborgen blijft.
Zij was met haar 92 jaar het oudste lid van de 60+ club “ De Kleine
Kracht”. Ik heb haar zelf op 4 maart jl., namens de 60+ club “De Kleine
Kracht”, mogen verblijden met de mededeling dat zij om haar jaren lange verdienste en bemoediging naar anderen toe geëerd is als Erelid
van de 60+ club “De Kleine Kracht”. Zeer verrast, blij en ontroerd heeft
Peetje Jet haar oorkonde en een bloemetje in ontvangst genomen. Ze
had de zekerheid dat er mensen waren die aan haar dachten.
Heel bijzonder was, wanneer ik samen met haar het had over haar
Heer en Heiland, dat ik dacht, deze vrouw is de vrouw die de Heer
zalfde door kostbare mirre over Jezus’ hoofd uit te gieten, terwijl hij
aanlag in het huis van Simon de melaatse. Het verhaal in Mattheus
26:16. Dit gebaar is ook door haar Heer en Heiland beloond.
God heeft haar de talenten gegeven om met haar handen te werken.
Met dit wonder heeft zij vele overledenen met haar handen gezalfd en
afgelegd waardoor zij een waardige afscheid van het leven hebben gekregen.
Wij zijn bedroefd maar ook dankbaar voor alle mooie momenten die wij
samen met haar hebben gehad.
Laat haar in onze herinneringen blijven om wie zij is, haar wijze van
doen, haar manier van laten, haar vriendschap, haar liefde, haar hoop.
Alles bij elkaar wat een mens maakt totdat zij moet sterven en alleen
op reis gaat. Haar Heer en Heiland zal haar laten baden in wateren van
rust; zij zal zich mogen koesteren in Zijn licht en wonen in grazige weiden.
zr. Bijlhout, Peetje Jet, rust zacht.
Br. Henry J.C. Belfor.
Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.
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Rubriek ‘Een praatje in Coronatijd’. Dit
keer met br. Orlando Gemin
Als inwoner van Zoetermeer heeft Orlando
Gemin (65 in juni a.s.) voorheen in Zoetermeer de kerkdiensten bezocht. Ongeveer 10
jaar geleden verhuisde hij naar Leidschendam en sindsdien bezoekt hij de kerkdiensten in ‘Uw Koninkrijk Kome’ aan de Chasséstraat.
In 1992 emigreerde hij uit Suriname naar Nederland. In Suriname was
de Wanicakerk zijn vaste kerk, waar hij ook zijn belijdenis had afgelegd.
Toen hij in Nederland aankwam heeft hij eerst onderzocht welke kerk
hij kon bezoeken en vanaf 1994 is hij lid van de EBGH.
In deze kerkgemeente is hij ca. 5 jaar vrijwilliger in de schoonmaakploeg en verleent hij hand en spandiensten, bijvoorbeeld als de kerk
versierd moet worden. De schoonmaakploeg bestaat uit 10 personen,
maar volgens hem zijn er enkele personen uitgevallen. Hij mist de
kerkdiensten wel gedurende Covid-19, vooral de gezellige babbels na
de kerkdienst onder een kopje koffie en een heerlijk belegd broodje.
Maar gelukkig gaat het goed met hem en verveelt hij zich niet. Hij pakt
vaak de auto om boodschappen te halen op de markt of in de supermarkt. Dat doet hij samen met de buurvrouw. Ook fietst hij graag naar
Den Haag of maakt hij een wandeling van ongeveer een uur of anderhalf door de straten van Den Haag. Zo houdt hij zich fit. Omdat hij redelijk overweg kan met de computer, biedt dat hem ook enige ontspanning.
Voorlopig werkt hij niet. Het bedrijf in Zoetermeer waarvoor hij werkte
was failliet gegaan en sindsdien heeft hij altijd via uitzendbureaus tijdelijk werk gedaan bij verschillende werkgevers, zoals de gemeente Den
Haag, Schiphol enz. Tijdens Covid-19 wordt hij niet voor werk opgeroepen en zit hij thuis. Gelukkig komt hij in aanmerking voor een uitkering.
Familie heeft hij genoeg in Amsterdam, Rotterdam en in Suriname
maar die kan hij nu niet bezoeken. Zijn laatste bezoek aan Suriname
was in 2018. Zijn kinderen, twee jongens en een meisje (de oudste)
ziet hij gelukkig wel vaak.
Orlando Gemin vindt het jammer dat weinig mensen de kerk bezoeken.
Hij ziet voornamelijk mensen op leeftijd en weinig jongeren. Dat is toch
wel een verschil met Suriname waar hij de laatste keer de Lutherse
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kerk bezocht. Hij ging mee met een familielid. De kerk was vol en het
was allemaal veel vrolijker. Toevallig was hij jarig en daarom moest hij
naar voren komen. Er werd voor hem gezongen en hij kreeg een bosje
bloemen.
Gelukkig gaat het goed met br. Orlando Gemin en fijn dat hij zich fit
houdt door te wandelen en te fietsen. Wellicht dat iemand die ook
graag fietst of wandelt, maar het niet alleen durft te doen, hem kan vragen om samen te wandelen/fietsen? Een ideetje om samen Covid-19
door te komen.
zr. Hariëtte Mingoen

Ik zing me door de leegte heen
Een psalm tegen de leegte van Sytze de Vries 2010
Ik leef tegen het donker in,
tegen de leegte van voor het begin,
toen er nog niemand naar mij vroeg,
toen nog de nacht mij oversloeg
en ik geen naam nog droeg.
Ik leef tussen de klippen door.
Ik ben een roepende, roep om gehoor.
Leeg golft eindeloos op mij aan.
Wie ziet of ik niet om zal slaan?
Kunt Gij mij soms verstaan?
Ik weet van U, verberg U niet,
ik wil geloven dat Gij mij ziet.
Breek toch dat hopeloos "waarom".
Uw naam luidt: Ik zie naar jou om!
Wees wie Gij heet, en kom
en wek in mij een nieuw gezang.
De doodse stilte maakt mij bang,
wanneer ik zwijg in mijn verdriet.
Maar hoop vertaalt zich in het lied
dat over grenzen ziet.
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Mededelingen van de Oudstenraad
Beste zusters en broeders,
De corona pandemie duurt voort en als gemeente worden wij
uitgedaagd om op creatieve wijze in verbinding te blijven met elkaar.
Onlangs hebben wij u opgeroepen om een gemeentelid op te geven
aan wie wij namens u een kaartje mochten versturen. Als teken dat wij
met elkaar in contact blijven. Wij danken de gemeenteleden die aan
deze oproep gehoor hebben gegeven en hopen dat dit teken van
verbondenheid ons als gemeenschap sterkt.
EBG in gesprek is vanaf 13 februari 2021 gelanceerd. Een
praatprogramma van de Evangelische Broedergemeente dat is
voorbereid door de werkgroep diversiteit van de EBG Nederland. De
eerste uitzending ging over de kerk in tijden van corona. Verder in het
maandnieuws vindt u een verslag van deze uitzending.
Op 20 februari 2021 hebben wij via Teams (video bellen) de jaarlijkse
bezinningsdag van de Centrale Raad gehouden. De aftrap was op 30
januari 2021 middels een online-gesprek over het thema ‘EBG in tijden
na corona’. We hebben bij onze samenkomst op 20 februari stilgestaan
bij de invloeden van corona op ons als individu, christen,
gemeenschap, verkondiging en de relatie met God. Dank aan de
zusters Sonja Keeks, Wilma Harrevelt en Vanessa Toppin voor hun
medewerking aan deze bezinningsdag.
De versoepeling van de maatregelen met ingang van 16 maart 2021, is
mede voor het bestuur aanleiding geweest om de fysieke diensten te
hervatten. In aanloop naar Palmzondag, Goede vrijdag en Pasen zijn
wij als gemeenschap geroepen elkaar te bemoedigen en de hoop door
te geven. Een lichtpunt zijn voor anderen bij onzekerheid, angst of
verdriet. Vorig jaar zijn wij enorm beperkt in ons sociaal- en biddend
leven en hebben wij hieraan in deze uitzonderlijke periode in het
kerkelijk jaar onvoldoende uiting kunnen geven.
Wij hervatten de fysieke diensten vanaf 28 maart (Palmzondag) met
toepassing van de corona richtlijnen. U dient zich dus voor het
bijwonen van de diensten aan te melden bij zuster Martha Jamin: 06
21851990. Voor de overige diensten verwijs ik u naar het
dienstenrooster.
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In de Paasdienst gedenken wij alle broeders en zusters, familieleden
en vrienden en kennissen die vanaf Pasen van het voorgaand jaar ons
zijn komen te ontvallen.
Dit jaar zullen wij vanwege corona en het maximaal aantal toegestane
personen twee Paasdiensten houden op 4 april 2021. De diensten
vinden plaats om 09:30 en om 12:00. Wij zullen eerst de rouwende
families uitnodigen om de diensten bij te wonen en de overige
beschikbare plekken toewijzen aan gemeenteleden die zich
aanmelden.
Onlangs is de commissie Digitale Hulp in het leven geroepen,
bestaande uit de broeders Benno en Jaap en de zusters Christine en
Marcia, die zicht buigt over de aanschaf en plaatsing van een beamer,
computer, monitor, printer en camera. Via het maandnieuws zullen wij u
over de voortgang op de hoogte houden.
In het kader van de financiering van de kosten van het onderhoud van
de kerk hebben wij van het Provinciaal bestuur op ons verzoek om
ondersteuning het bericht ontvangen dat zij de mogelijkheid hebben om
de gemeente Haaglanden een lening aan te bieden: op dit moment tot
een bedrag van maximaal € 40.000. Het PB zal verder via Fundraising
en programmering in het collecte rooster 2022 een bijdrage van €
10.000 voor ons proberen op te halen. Wij zijn zeer erkentelijk voor het
aanbod en zijn druk bezig de financiering volledig rond te krijgen.
Van de gemeente Den Haag hebben wij vernomen dat wij niet in
aanmerking komen voor een gemeentelijke subsidie maar dat zij onze
aanvraag willen aanhouden. Het kerkgebouw is niet ingeschreven in
het monumentenregister als beschermd kerkgebouw. De gemeente
Den Haag heeft wel aangegeven bereid te zijn, na behandeling van alle
aanvragen voor 2021, te bekijken of er budgetruimte overblijft voor de
behandeling van onze aanvraag. Laten wij bidden en hopen op een
gunstige afhandeling.
Graag vraag ik weer uw aandacht voor de verkiezing voor leden van de
Oudstenraad op 24 oktober 2021. Let op! Voor deelname aan de
verkiezing dient u de kerkelijke bijdrage 2020 voldaan te hebben. De
bijdrage is minimaal € 180,00 per jaar of € 15,00 per maand. Mocht u
hier niet aan kunnen voldoen, neemt u dan contact op met de dominee
of de penningmeester.
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Tot slot, treft u in dit maandnieuws een gesprek aan met een
gemeentelid. Wij willen graag uw ervaringen in coronatijd delen met de
gemeente en met elkaar in verbinding blijven. Ook vragen wij uw
aandacht voor onze oproep aan de jongeren om mee te werken aan
het opzetten van het jongerenwerk. Samen willen wij invulling geven
aan de zondagschool en het jeugdwerk. U leest hier elders in het
maandnieuws meer over.
Wij zien u graag weer in de kerk en kijken uit naar verdere
versoepelingen van de maatregelen zodat de gesprekken en het
broodje na de dienst weer in ere hersteld worden.
Broederlijke groeten,
br. Vivian Winter

Oproep Beamer team
Beste broeders en zusters,
Vorig jaar hebben wij een subsidie toegewezen gekregen van de Zinzendorfstichting voor de aanschaf
van een beamer. Ik heb u hiervan in januari in kennis
gesteld. In het kader van de duurzaamheid willen wij
als gemeente geen
gebruik meer maken van de papieren liturgie maar
via een beamer de liturgie aanbieden. Wij zij voornemens in het najaar
de beamer te plaatsen.
Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die de beamer tijdens de dienst
willen bedienen. Hebt u kennis van of affiniteit met de computer en wilt
u op vrijwillige basis de werkzaamheden binnen de gemeente ondersteunen dan vragen wij u zich aan te melden bij de leden van de Oudstenraad.
Verzoek om bij uw kinderen of kleinkinderen ( minimaal 16 jaar) te informeren als zij belangstelling hebben voor deelname aan dit team.
Broederlijke groeten,
De Oudstenraad
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Verkiezingen
Jij bent misschien de persoon die EBG Haaglanden zoekt?
• Ondernemend, gericht om evangelie in woord en daad uit te
dragen, kritisch, gedreven, én analytisch;
• Affiniteit met duurzaamheid en onze sociale missie, als ook met
onze kerk en gemeente;
• Je bent overtuigd van je eigen kunnen;
• Natuurlijk ben je ook autonoom, nauwkeurig en stressbestendig;
• je houdt van werken in een team
• En je bent wel in voor een geintje.
Wat je ervoor terug krijgt? Een geweldige ervaring voor jezelf:
• Een open, gedreven en authentieke werkomgeving in onze EBG
in Den Haag (op dit moment vanuit huis, in verband met
Corona);
• Een ambitieus team met toppers, met hart voor EBG
Haaglanden en onze missie.
• Een belangrijke rol in een groeiend bedrijf, wij willen dat jij
meegroeit.
• Goede begeleiding door Oudstenraad incl. predikant en
penningmeester
• Uitwisseling met andere vrijwilligers en evangelie
EBG Haaglanden is actief in de verkondiging van het evangelie en
het toepassen in pastoraat en diaconaat. Zij staat op tegen elke
vorm van discriminatie en racisme en komt op voor de groei in diversiteit en participatie. Kennis over de verschillende waarden van
culturen is net zo van belang als de interesse voor kerkorde en
kerkcultuur van de EBG. Als migrantengemeente ervaren wij de
botsing van de culturen vooral bij de jongeren.
Wij zoeken een oudstenraadslid en in 2022 een nieuwe gezicht
van de EBG Haaglanden in de synode?
Laat ons dan weten waarom jij dé persoon bent waar wij naar op
zoek zijn. Stuur je CV, motivatie en eventuele aanvulling daarop
uiterlijk 7 mei aan de Oudstenraad.
Hé jij daar! EBG Haaglanden bestaat uit goed gemotiveerde gelovigen en gebruikt alleen de beste medewerkers, die bereid zijn, om
de discussie aan te gaan. Het is een kans, om te groeien in geloof,
toepassen in de kerk en hopelijk ook in de maatschappij.
Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.
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Mijn kerk heeft een keuze gemaakt
Mijn kerk heeft een keuze gemaakt
zij heeft gekozen voor de naaste
zij heeft gekozen voor de ander
zij heeft gekozen voor wie ver weg is
Mijn kerk is de wereld van de ander binnengetreden
zij is de ander gaan zoeken
op de velden
op de plantages
en in de fabrieken
Mijn kerk is de ander gaan zoeken
in de zagerijen,
de werkplaatsen
en de marktpleinen
Mijn kerk heeft de ander een naam gegeven.
Zij heeft hem geleerd
dat hij geen muildier is
geen machine
geen ding
Ze heeft hem geleerd,
dat hij een mens is en beeld van God
Ze heeft heem geleerd, dat hij waardigheid heeft
en de waardigheid moet verdedigen
Mijn kerk heeft hem geleerd,
dat hij zich moet aansluiten
bij de lotgenoten en organisatie
die voor hem opkomen.
Zij heeft hem geleerd,
dat eenheid macht is.
Zij heeft hem geleerd lezen en schrijven,
Zij heeft hem geleerd,
dat hij de handen uit de mouwen moet steken
En langzamerhand
is hij het hoofd op gaan heffen.
Naar een gebed uit Salvador
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Weekoverzicht
Dag

Tijd

Activiteit

zondag

10:00

Preekdienst

Verantwoording
ds. C. Welschen

1ste -3e – 4e
zondag
1e zondag
v.d. maand
maandag

13:00

Pasensi oefent

zr. M. Clark

30 minuten
na de dienst
11:00-14:00

Broedergroep

br. B. Boeijnk

Kerkkantoor

dinsdag:

19:00

Bijbelstudie

3de dinsdag

19:00-21:oo

Zusterkring

zr. E. Bronne
ds. C. Welschen
zr. G. Bendt
2e & 4e dinsdag
Prosisa

donderdag

14.00-16.00

60+ club

br. H. Belfor en
zr. E. Kappel

12:00

Bijbelstudie

ds. C. Welschen

zaterdag
10.00-12.00
Schoonmaak kerk Oudstenraad
Op de laatste zondag van de maand begint de dienst om 11:00 uur.
Iedere zondag tienergroep, kinderdienst en crèche; vooraf bidstond.
Na de dienst gezellig koffie drinken en van gedachten wisselen met
elkaar.
Diensten:

- Hindoestaanse Christelijke werkgroep:
Elke 2e zondag van de maand dienst om 14.00 uur
Ds. Stam:06- 55921111
- Laak:
2e en 4e zaterdag dienst in Huize Stanfasti
Br. Belfor: 06-26962780
- Zoetermeer:
1e en 3e zondag dienst aan de Julianalaan 3
Ds. C. Welschen : 015- 8875820
- Leiden:
Elke 1e zaterdag van de maand om 15.00 uur dienst in
Merenwijk, Rosmolen 28
Zr. L. Pronk: 06-30337491 / 071-5219668
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Mededelingen voor de Zondagschool
Lieve kinderen van de Zondagschool,
Wat hebben we elkaar al lang niet gezien….door corona is ook de
Zondagschool al een tijdje “dicht”. De scholen zijn weer open en het
sporten is weer mogelijk en ook wij willen graag weer met de zondagschool beginnen. Voordat wij de zondagschool kunnen hervatten moeten wij eerst een nieuw team van begeleiders samenstellen en ook een
nieuw programma voor de zondagschool opzetten. Broeder Eric en
zuster Ebony zijn, zoals jullie weten, gestopt met de zondagschool.
Totdat we jullie weer in de kerk kunnen begroeten, zullen we jullie alvast in de audiodiensten een kort verhaal vertellen. Soms zullen wij jullie vragen aan de dienst mee te werken. Wij hopen dat jullie het leuk
vinden om samen de dienst te maken. Dus elke zondag alvast met
mama/ papa of oma/opa luisteren naar de dienst.
Tot gauw
De Oudstenraad

Oproep zondagschool begeleiders
Beste broeders en zusters,
Op de Zondagschool willen we de kinderen op een laagdrempelige
manier kennis laten maken met Gods woord en Zijn liefde laten ervaren. Op deze manier weten ze dat er altijd iemand is die van hen houdt
en voor hen zorgt. Dit doen we door op een eenvoudige manier uit de
Bijbel te vertellen, samen te zingen, te spelen en te knutselen. Kortom
we zijn samen bezig met het woord van God en we proberen zoveel
mogelijk aan te sluiten op het leeftijdsniveau en belevingswereld van de
kinderen. Wij mogen de kinderen helpen en ondersteunen om met God
en voor God te leven in deze wereld.
Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die gemotiveerd zijn en die vanuit
een persoonlijke relatie met God leven om het woord van God aan de
kinderen op de zondagschool door te geven. Als u meer wilt weten over
de zondagschool, dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met
ds. Christine Welschen of br. Vivian Winter.
De Oudstenraad
14
Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.
Luc. 6: 36.

15
Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.
Luc. 6: 36.

Ingezonden
Moederdag en Moederschap
Lieve zusters en broeders,
Elk jaar herdenken wij deze dag en halen wij bijna alles uit de kast om
onze moeder in het zonnetje te zetten. Dat lijkt een gewoonte te zijn
geworden en soms gaan wij ervanuit dat een ieder wel aan haar/zijn
moeder denkt. Vele moeders zijn er niet meer omdat de Heer hen naar
huis heeft geroepen. Ondanks dat zij er niet meer zijn, zullen velen op
Moederdag in gedachten bij een overleden moeder zijn. De nog in leven zijnde moeders, zullen in stilte hopen dat zij worden verwend.
Wat zegt de Bijbel over het Christelijke moederschap?
Het moederschap is een belangrijke rol die de Heer aan vele vrouwen
heeft gegeven.
Titus 2: 3-5 houdt moeders voor dat ze van hun kinderen moeten houden. Ze moeten goede raad weten te geven en de jonge vrouwen
voorhouden dat ze hun man en kinderen moeten liefhebben, zorgzaam
moeten zijn en meer.
Kinderen zijn een geschenk van God uit (Psalm 127: 3-5). In Titus 2: 4
wordt het Griekse woord “phileoteknos” gebruikt. Dit woord representeert een bijzonder soort van “moederliefde”. Het idee dat door dit
woord wordt uitgedrukt is ‘de voorkeur geven’ aan onze kinderen,
voor hen ‘zorgen’ hen ‘opvoeden’, hen ‘liefdevol omarmen’, ‘in hun behoeften voorzien’ en met elk van hen ‘op tedere wijze bevriend raken’
omdat zij uniek door Gods hand zijn geschapen. Het Schrift gebiedt
ons om ‘Moederliefde’ als onze verantwoordelijkheid te zien. Zowel vaders als moeders worden in het woord geboden om verschillende dingen te doen.
Vele verhalen over moeders in de Bijbel kunt u lezen en wensen u allen
een gezegend, gezond en liefdevolle dag.
Bron: http://www.gotquestions.org/Nederlands/Christelijkemoeders.html
zr. Irene Becker
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Het verhaal achter het lied:
‘Beveel gerust uw wegen’ (Befiehl du deine Wege)
Geschreven door P. Gerhardt (1607-1676); vertaling B. ter Haar
(1806-1880)
De Duitse dominee Paul Gerhardt heeft in zijn leven veel leed gekend. Zijn vader stierf toen hij twaalf was, zijn moeder twee jaar
later. Zijn jeugd en lange studietijd, waarin hij voor zijn eigen levensonderhoud moest zorgen, bracht hij door te midden van oorlog, pest en een brand die zijn geboorteplaats grotendeel in de as
legde. Daar vele kerkgebouwen en pastorieën verwoest waren en
vele gemeenten verstrooid, verbond hij zich pas in 1651 aan zijn
eerste gemeente, het boerendorpje Mittenwalde. Eén van zijn tijdgenoten had gezegd: dit leed had hem eerder tot huilen dan tot
dichten moeten brengen. Gerhardt droeg echter alles moedig,
troost vindend in zijn God.
In veel van de liederen die hij schreef, klinkt een heel persoonlijke
geloofsbeleving door: “Hoe zal ik u ontvangen’ en “Ik kniel aan
uwe kribbe neer’. In het lijdenslied ‘O hoofd vol bloed en wonden’,
belijdt hij: ‘om mij is het, mijn zonden, mijn schuld, mijn grote
schuld’.
Toen Gerhardt in 1655 getrouwd was, moesten hij en zijn vrouw in
de pastorie van Mittenwald van een klein inkomen zien rond te
komen. Soms was er geen korrel meer in huis en geen korst brood
in de kast. Toen Gerhardts vrouw Anna Maria, zo luidt een oud
verhaal bij het lied, haar man vroeg: ’Geef mij wat geld, zodat ik
het meest nodige kan kopen; ik kan anders niet tafel dekken’, kon
haar man niet aan haar verzoek voldoen. Zijn antwoord luidde: ‘ik
zal je voedsel bezorgen dat niet vergaat’. Na een uur kwam hij met
het lied ‘Befiehl du deine Wege’. Vaak zal Gerhardt die woordenherhaals hebben en zijn leven opnieuw in de handen van zijn
barmhartige, hemelse Vader hebben gelegd, wetend dat hij daarom niet te vrezen had,
Uit: drs. H. van ’t Veld: Bekende liederen en hun verhaal, Mozaïek, 2000
zrs. Sonja Keeks en Hariëtte Mingoen
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EBG in gesprek serie 1
De Centrale raad van de EBG is gestart met een serie gesprekken
“EBG in gesprek”, die over verschillende onderwerpen betreffende de
kerk zullen gaan.
Het eerste gesprek was op zaterdag 13 februari jl.
Het thema was: “Kerk in tijden van corona”.
Het accent werd gelegd op kwetsbaarheid en werd door de deelnemers
belicht door: Ds. Christine Welschen als voorganger van EBG Haaglanden, broeder Vivian Winter als bestuurslid EBG Haaglanden, zr. Marissa uit Rotterdam als jongere en lid van de landelijke jongeren raad.
Tijdens de bijeenkomst konden kijkers via de app of mail reageren.
De eerste vraag was de betekenis van herontdekking van kwetsbaarheid.
Broeder Vivian gaf aan dat er verschillende groepen binnen de gemeente een rol hebben. Het was merkbaar dat door het virus de controle weg viel. Door de herontdekking van kwetsbaarheid werd duidelijk
dat wij niet alles in handen hebben; er moest naar iets nieuws gezocht
worden dat beheersbaar, maar ook waardevol moet zijn om je doelstellingen waar te maken.
zr. Marissa vertelde hoe de jongeren deze periode hebben ervaren.
Het was en is geen normaal leven meer, sociale contacten die zijn
weggevallen, het niet meer bij elkaar komen enz. Bij sommige jongeren
is er een gevoel van veiligheid(samen) door bv. video bellen, instagram, maar ook onveiligheid(alleen) bij jongeren die deze stap moeilijk
vinden.
De predikant ervaart dat door het ontbreken van fysieke contacten het
lastig is om te weten hoe de preek overkomt. Zij spreekt elke dag een
bemoediging via de app in en heeft herontdekt dat er hoop is. De omslag van fysieke diensten, waarop de kerk niet op voorbereid was, heeft
plaats gemaakt voor audiodiensten. Het bereik van deze digitale diensten is hierdoor ook groter geworden.
Blijkt het dat de kerk kwetsbaar is?
Door corona missen wij fysiek contact waardoor dienstbaarheid, één
van de taken van de EBG lastiger is; hierdoor worden er frequenter
huisbezoeken afgelegd bij gemeenteleden als er behoefte is, de leden
zoeken elkaar op; ook meer belcontacten.
Broeder Vivian heeft aangegeven dat door het opschonen van de ledenadministratie het ledenbestand goed is, waardoor het makkelijker
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is geworden om met meer leden via de app en/of mail de contacten te
onderhouden.
Over het bemoedigen van ongelovigen als gelovige, vertelde hij dat zijn
geloof zijn houvast is, maar om in deze tijd ongelovigen te bereiken
toch lastig is.
Het gesprek ging verder vnl. over de rol van jongeren in de kerk.
De ervaring van Marissa is dat de leiding nauwelijks aandacht aan de
jongeren heeft besteed; zij voelen zich niet gehoord; zij worden ook niet
benaderd. De diensten spreken de jongeren ook niet aan.
De kerk daarentegen ervaart dat de jongeren niet van zich laten horen;
ze zijn niet zichtbaar in het bestuur, ook als er een beroep op hen wordt
gedaan. Broeder Vivian geeft bv. aan dat het bekend is dat hij elke zaterdag op het kerkkantoor aanwezig is om o.a. deze en gene te woord
te staan indien nodig. Het is mogelijk dat zij ervan uitgaan dat er toch
niet naar hen geluisterd wordt. Er is dus duidelijk een kloof tussen jongeren en ouderen. De gemeente probeert ook de jongeren erbij te betrekken. Het gaat om het samen doen en begrip voor elkaar hebben.
De jongeren willen open, luchtig en zonder vooroordelen benaderd
worden. Er moet ook wederzijds respect zijn.
Marissa maakte de opmerking dat jongeren graag mee willen doen,
maar ze moeten het doen op de manier zoals de ouderen dat willen. Er
moeten dialogen gevoerd worden zonder verwijt, dus luisteren naar elkaar.
Een andere opmerking van Marissa was dat jongeren niet persoonlijk
benaderd worden bv. hoe gaat het met je of met je werk enz. De kerk
moet ook contact zoeken met de jongeren. Er werd ook duidelijk aangegeven dat de jongeren zich altijd kunnen wenden tot het bestuur van
de kerk als ze bv. in problemen zitten of vragen hebben.
Het zou fijn zijn als ook jongeren plaats zouden nemen in het bestuur.
Zo komen er veranderingen in de EBG. We moeten het SAMEN doen.
zrs. Wilma Harrevelt en Sonja Keeks
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Meisjes van dertien.
Een Paasverhaal uit: Zilvertje.wordpress.com
Op eerste Paasdag werd ze uit het water gevist. Wandelende toeristen
hadden haar in het water zien liggen, ze hadden niet geweten bij wie ze
moesten aankloppen, radeloos stonden ze daar te staren, zoekend
naar hulp, wat was hier het alarmnummer? Een voorbijganger die hun
verhaal wel wilde aanhoren was met ze meegelopen om te zien wat
hen zo had laten schrikken. Hij hoefde alleen maar de geschrokken
vinger die de plek aanwees te volgen.
Hij had 112 voor ze gebeld, ze koffie aangeboden op zijn terras voor
zijn kleine hotel en samen wachtten ze op de politie. De vrouw trilde en
huilde ontroostbaar. De hoteleigenaar vroeg waar ze sliepen. Maar ze
hadden nog geen plaatsje, alles was vol, de Paasdagen waren druk dit
jaar. Weet u wat sprak de hoteleigenaar blijf een nachtje bij ons, mijn
vrouw en ik runnen dit hotel, dan kunt u bijkomen samen met uw man,
dan bent u bereikbaar voor de politie en dan zoekt u rustig een ander
hotel uit, u kunt hier eten vanavond, u bent mijn gast.
Kikvorsmannen en een boot, een ambulance en een lijkwagen, alles
stond in een mum van tijd in de straat. Mensen bleven staan, maar echt
dichtbij konden ze niet komen, hekken en agenten regelden het verkeer
en zorgden voor afstand. De kikvorsman had een slank wezentje in zijn
armen, lange blonde haren, spijkerbroek, bloesje en spijkerjasje, te
koud, veel te koud gekleed, riep een oude dame snikkend in haar zakdoek. Een schoen ontbrak………
De toeristen werden ondervraagd door de politie, de ambulance droop
af, de lijkwagen had een klantje. Uit het tasje dat ze om haar middel
droeg kwam een opschrijfboekje en een knuffeltje. Die eerste koude
Paasdag werden haar ouders gebeld. Ze was dertien, nog een kind,
maar ook een vrouw, ze was lief, maar ook ongeduldig geweest en gevaarlijke monsters zijn er altijd, ze loeren op dit kleine ontluikende
grut.De hoteleigenaar dacht aan het liedje… meisjes van dertien, dacht
aan al die nare verhalen die hij in de krant had gelezen, dacht aan zijn
eigen zusje, die rond die leeftijd verdwenen was en nooit meer terug
gekomen was. Hij voelde een snik en zijn stem brak het was al zo lang
geleden, zeker 50 jaar, maar hij beleefde het weer opnieuw.
De enige troost voor de ouders van dit meisje was het gevonden lichaam, maar was het een troost? Hoopte hij niet nog steeds dat zijn
zusje op een dag terug zou komen, of dat hij haar zomaar ergens zou
zien in een stad. Ze was altijd in zijn gedachten, zijn lieve zusje, het
meisje met die prachtige lach en al die sproetjes, mooie katachtige
groene ogen met gouden spikkeltjes er in.
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Terwijl hij de geschrokken toeristen de kamer wees, keek ze hem
dankbaar aan…….. hij werd warm van haar lach, van haar sproeten,
een vrouw van zijn leeftijd, hij zag haar nu pas goed, hij vroeg naar
haar voornaam, hij vroeg naar haar achternaam, haar man keek de
twee gespannen aan, wat gebeurde hier? Ze had katachtige groene
ogen met gouden spikkeltjes…..
Paasfeest is het feest van hoop, van nieuwe ontdekkingen, nieuwe
kansen, nieuw leven. Dat u kracht moge putten uit Pasen om uw
verlies, teleurstellingen en verdriet te overwinnen. Een gezegend
Pasen!
zr. Hariëtte Mingoen

Zendeling zijn
"Zendeling zijn" = vervuld zijn van vurig verlangen
om Gods Rijk gestalte te geven
in gerechtigheid en vrede voor alle mensen,
in aandacht en hartelijkheid voor eenzamen en verlatenen,
in sterke steun en inzet, bijzonder voor kleine armen mensen
"Zendeling-zijn" betekent ook bescheidenheid
om anderen te benaderen met oprechte eerbied en begrip
ook al volgen zij een andere weg naar God.
Zendeling zijn houdt in bereid zijn tot samenwerken
om een nieuwe wereld op te bouwen
waar mensen broers en zusters zijn van elkaar,
kinderen van eenzelfde vader,
waar vrede heerst
en de wil om problemen te benaderen
langs een open gesprek,
bekrachtigd door belangeloze dienstbaarheid.
"Zendeling-zijn" = de sterkte van Gods Geest ervaren
die je stuwt door alle moeilijkheden heen
om van mensen te blijven houden
ondanks tegenwerking en onbegrip.
Het is Jezus blijven volgen
doorheen onmacht, lijden en dood
naar de vreugde van nieuw leven
dat onverwoestbaar stad houdt.
Gelezen in het tijdschrift ‘Suara’, juni
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Mededelingen uit andere Gemeenten

EBG in gesprek
Dit initiatief heeft een lange aanloop gekend. Bij de dood van Valery
beseften wij, dat wij niet die open en veilige kerk zijn voor iedereen, die
wij willen zijn. Wij begonnen in een kleine groep te werken, of wij een
bijdrage konden leveren, om moed te maken voor diversiteit binnen onze EBG. Diversiteit helpt ons bij ons zelf te blijven en de ander te waarden, ook al denkt die anders dan ik. Door deze verschillen te aanvaarden kunnen wij verbonden te blijven.
Maar,Corona stopte alle pogingen om langere of kortere bezinningsdagen (die al in concept klaar waren) uit te voeren, terwijl we de noodzaak inzagen om hierover in gesprek te gaan. Het racisme, de discriminatie en notabene de angst voor besmetting hebben het effect dat wij
vervreemden van elkaar en steeds verder worden beïnvloed door meningen, die wij vaak als feiten aannemen.
Feiten en gevoelens apart houden en te noemen vanuit verschillende
perspectieven, dat geeft ruimte om opnieuw te ademen en van de diversiteit van Gods verschillende mensen te genieten. Wij hebben dit
meegemaakt en willen dit delen.
Plotseling - wij waren al begonnen dit project tijdens Coronatijd te stoppen - kwam het idee op, digitaal met verschillende herkenbare rollen in
onze kerk diversiteit zichtbaar te maken. Het idee "EBG in gesprek"
was geboren. Op de chat is er een uitwisseling mogelijk met velen.
Achtergrond is de geweldvrije methode bij onze communicatie. Marshal
Rosenberg is de initiator hiervan. Verschillen verdwijnen niet, maar zij
worden verbonden door op te helderen: wat is behoefte, wat is gevoel
en wat is verlangen.
De uitzending op 13-3-2021 om 14.00 ging over onze omgang met tradities en de spanning die er is tussen traditie en identiteit. De volgende
uitzending is op 10 april.
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Oplossing gevonden?
Stuurt u de ingevulde puzzel voor 20 mei samen met uw naam & telefoonnr. op naar:
• Chasséstraat 1 2518 RV Den Haag t.a.v. de Redactie
of
• Maakt u een foto van de ingevulde puzzel en mail het naar
redactieebghaaglanden@hotmail.nl
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Collecte
Beste zusters en broeders,
Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin
of dwang, want God heeft lief, wie blijmoedig geeft, geven is een
hartezaak”
2 Kor.9:7
Lieve zusters en broeders,
Wij doen langs deze weg wederom een beroep op uw vrijgevigheid
door u (wekelijkse) collecten en/of giften aan ons over te maken op rekeningnummer:
ING-Bank: NL86 INGB 0000361737
t.n.v. Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o.
Wilt u in de omschrijving aan geven voor welk collectedoel uw bijdragen bestemd is.
Onderstaand treft u een opgave van de collectedoelen voor de komende periode:
de 1e collecten is voor: de eigen gemeente en de 3e collecten voor de
aflossing van de hypotheek
2e collecten zijn als volgt:
04 april
Project duurzaamheid nieuwe bomen in Hernhutt
11 april
Verwarming
18 april
Lucht brengen in Vluchtelingenkamp (Malawi Zzg)
25 april
Zondagschool (eigen gemeente)
02 mei
Albanie (ECP)
09 mei
Jongerenwerk ( eigen gemeente)
13 mei
Administratie
16 mei
Schoolopleiding weeskinderen (Zzg)
23 mei
Diaconie ( eigen gemeente)
30 mei
Fondsenwerving (eigen gemeente)
“Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten” (2 Korintiërs 9:6)
Gods zegen en bij voorbaat dank!
Namens het bestuur
br. Vivian Winter
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Dienstenrooster
Evangelische Broedergemeente
Haaglanden e.o.
Chasséstraat 1 Den Haag
Kerk: 070 – 2150565
April & Mei 2021

In de kerk uw koninkrijk kome UKK
01-04-2021
02-04-2021
04-04-2021
11-04-2021
18-04-2021
25-04-2021
02-05-2021
09-05-2021
13-05-2021
16-05-2021
23-05-2021
30-05-2021
06-06-2021
13-06-2020
20-06-2021

19:30
14:30
10:00
10:00
10:00
11:00
10:00
10:00
14:00
10:00
10:00
11:00
10:00
10:00
10:00

Heilig avondmaal
Goede vrijdag (Sterfuur)
Paasdienst
Preekdienst
Preekdienst
Preekdienst
Preekdienst
Moederdag dienst
Hemelvaartsdienst
Preekdienst
Pinksteren ( Belijdenisdienst)
Preekdienst
Preekdienst
Preekdienst
Vaderdag dienst

ds.Chr. Welschen
ds.Chr. Welschen
ds.Chr. Welschen
ds.Chr. Welschen
Br.D Toemin
ds.Chr.Welschen
ds. Chr. Welschen
ds E. Stam
ds. J Welschen
ds. Chr. Welschen
ds.Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
ds.Chr. Welschen
Prosisa

Zoetermeer
Datum
02-04-2021
05-04-2021
18-04-2021
02-05-2021
16-05-2021
23-05-2021
06-06-2021

Tijd
19:00
12:00
14:00
14:00
14:00
10:00
14:00

Dienst
Sterfuur dienst

Voorganger
ds. Chr. Welschen
Opstanding liturgie & wandeling ds. Chr. Welschen
Preekdienst
Steungroep
Preekdienst
ds. Chr. Welschen
Preekdienst
ds.Chr. Welschen
Pinksterdienst UKK
ds.Chr. Welschen
Preekdienst
ds.Chr.Welschen
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Advertentietarieven
Wilt u een advertentie plaatsen in het maandnieuws, dan gelden de
volgende tarieven:
Hele pagina A5
€ 150.- per jaar
Halve pagina A5
€ 75.- per jaar
1/3 pagina A5
€ 65.- per jaar

Het maandnieuws verschijnt 6 keer per jaar.

Laatste zaterdag van de maand maaltijden te koop in de
kerk. I.v.m. Covid19, alleen af te halen na het bedrag van
slechts €6,50 op de rekening van de kerk overgemaakt te
hebben onder vermelding van welke maaltijd, het aantal en
datum van afhaal.
U kunt uw maaltijd afhalen vanaf 13:00 uur t/m 16:00 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met br. Vivian
Winter 0629627980.
24 April
Roti met kip
Rijst met Bruine Bonen
29 Mei
Masoesa Moksi Alesi
Pasta met Garnalen in een roomsaus
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• maak uw deelnamegeld
over op rekeningnummer
NL 86INGB0000361737
t.n.v. Evangelische Broedergemeente Den
Haag
•

Onder vermelding van uw naam en
email-adres(hiermee doet u mee met de loterij)

•
•

Trekking vindt digitaal plaats op
donderdag 29 april
Sluitingsdatum woensdag 28 april
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Lieve jongens en meisjes. Kleur de kleurplaat mooi in.
Vraag aan mama of papa of zij het op willen sturen.
Schrijf je naam en telefoonnummer op aan de onderkant.
Stuur het voor 20 mei op naar: Chassestraat 1 2518 RV Den
Haag of vraag of zij het willen scannen of een foto maken
en mailen naar redactieebghaaglanden@hotmail.nl
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Geef uw nieuwe adres door :
Chasséstraat 1
2518 RV Den Haag

TNT Post
Port betaald
Port Payé
Pays-Bas

Maandnieuws:
Contactblad van de Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o
Verschijnt sinds 1973
Redactie : I. Becker– H. Mingoen - V. Winter - M. Weidum
Redactieadres : Chasséstraat 1 2518RV Den Haag
Kopij sturen naar: redactieebghaaglanden@hotmail.nl
Retouradres Maandnieuws: Chasséstraat 1 2518 RV Den Haag
Kopij en advertenties voor de volgende uitgave graag
vóór de 5e van de maand inleveren.

