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Jezus Christus zegt: ”Wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen.”
Joh. 6: 37.

Woord voor de maand december
Jubel, Sion, en verheug je, want Ik kom in jouw midden wonen –
spreekt de HEER. Zach 2: 14
In plaats van een overdenking wat het betekent: in jouw midden te
wonen – een verhaal: Rond 2000 jaar geleden leefden in Bethlehem twee kleine ezels, een bruine en een grijze. Zij behoorden toe
aan een molenaar. Van 's morgens vroeg tot ’s avonds laat liet hij
hen zakken met graan en meel van de ene plaats naar de andere
sjouwen. Als zij stopten om naar een bloem te kijken of zich te
verwonderen over een wolk in de lucht, werden zij geslagen en
teruggedreven. Deze twee benijdden de kat, de hond en de kippen, die niets anders te doen hadden dan muizen vangen, de molen bewaken en eieren leggen. Vroeg ´s morgens kwamen op een
dag, een paar herders bij de molen en vertelden wat zij 's nachts
hadden meegemaakt: er was een kind geboren, heel arm - maar
de engelen hadden gezongen, wij hebben hun stemmen gevolgd,
en zagen een ster boven de stal. Wij hoorden van de engelen: de
Verlosser is geboren voor allen die hulpeloos zijn en bevrijd moeten worden van hun lasten. De twee ezels luisterden en dachten:
een koning, die ook de zwakken bevrijd - dat is ook onze koning!
En zij volgden de voetsporen van de herders – maar toen ze bij de
stal kwamen, was die leeg. Ze stonden er nog toen de eigenaar
van de stal kwam. De grijze en de bruine konden niet weten, dat
zijn ezel met Maria en Jozef op de vlucht was. Deze eigenaar
schreeuwde tegen hen. En weer moesten ze heen en weer zakken
sjouwen… Dat verhaal van de herder klopte niet, zuchtte de bruine. Maar zei de grijze, het verhaal geeft me hoop en kracht. Je
mag me daarom jouw zakken geven. De eigenaar was verbaasd
over deze ezels. Als hij de bruine zonder zak zag, wilde hij hem
eentje opleggen, maar zodra hij de stok tegen hem liet zien, werd
zijn hand heel zwaar. En als de twee een bloem wilde bewonderen, kon hij niets anders doen dan te blijven staan. Dan knikte de
grijze ezel heel zacht met zijn hoofd. De bruine verbaasde zich en
begon zo langzaam aan ook het wonder van de verandering te geloven. Ik wens u ervaringen als die van de bruine ezel: iemand die
uw lasten meedraagt waardoor u ook in het wonder van de verandering kunt geloven ….. bij en voor alles op deze aarde.
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Jezus Christus zegt: ”Wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen.”
Joh. 6: 37.

Woord voor de maand januari
Jezus Christus zegt: Kom, dan zul je het zien. Joh 1:39
Een nieuw jaar ligt voor ons. Wij weten niets van het nieuwe jaar. Het is
alsof we voor een deur staan en niet weten wat en wie voor ons gaat
openen en hoe het er binnen uitziet: – stormen straks de kleinkinderen
naar buiten? Ligt er een zieke? Ben ik welkom? Wij kennen veel van
deze “deur momenten” net als de discipelen en de mensen, die Jezus
volgden. Soms hadden mensen veel geïnvesteerd, om Jezus te volgen.
Zij zaten vol met vragen. Wat moeten wij doen, om God welgevallig te
zijn? Hebt u een bewijs, zodat we uw woorden kunnen geloven?…. En
Jezus antwoordt: “Ik ben er. En wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen.”
Er kwam een splitsing. Er waren mensen, die vonden Jezus oneerbiedig en arrogant. Anderen begrepen: In Jezus is God dicht bij ons. Weer
anderen werden nieuwsgierig: hoe en waar leeft deze man? Zij durfden
te vragen en hij nodigt uit: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Ze gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak had gevonden; en ze
bleven die dag bij hem. Wanneer wij het nieuwe jaar 2022 ingaan,
staan wij als volgelingen ook voor deze drie houdingen: – soms zullen
we nieuwsgierig zijn en vragen: waar is Jezus op dit moment? – soms
zullen we God in ons leven zien, omdat een situatie wonderbaarlijk is in
onze ogen – en soms zullen wij ervaren: Jezus is dicht bij ons. Waar
we ook staan, ons geldt altijd de toezegging: ‘Wie bij mij komt zal ik niet
wegsturen.’
HERDENKING
Verdronken vluchtende mensen kunnen wij niet meer zien. Hen kunnen
wij niet meer interviewen. Zelfs hun families weten vaak niet, waar ze
gebleven zijn. Maar daarom zijn ze in de ogen van God niet weg. Hun
zielen blijven. Hun leven herdenken wij ook al kennen wij hun niet. Hun
leven met inzet voor een beter leven waarderen wij. Hun tranen zijn nu
in de kruik van God. Kleine stolperstenen herinneren aan hun levens.
Ze zitten in onze tassen, op het bureau of op de weg – zonder naam –
en toch staat elk voor het leven, dat God hen gaf.
En dan hebben we bloemen gestrooid als teken van onze hoop: En
God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer
zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de
eerste dingen zijn voorbijgegaan. Openb. 21.4
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Woord voor 2022

Jezus Christus zegt:
”Wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen.”
Joh. 6: 37.

GEBED
Liefdevolle God,
in het licht van kerst
hebben wij Jezus leren kennen
als iemand die verbindingen legt.
Geef dat wij in zijn lichtend spoor
verbindingen durven aan te gaan met anderen.
De verbinding aan te durven gaan met U.
Geef ons stof tot nadenken en verbondenheid
met elk levend wezen.
Dat wij leren zien hoe wij mogen zijn:
Aan onszelf teruggegeven.
Nu en alle dagen die komen gaan.
Van het donker naar het licht.
Amen
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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.

Nieuwe catechisatiecursus! De catechisatiecursus is de formele basis
om belijdenis of de volwassendoop te kunnen doen. Wij verdiepen ons
in de bijbel, in het geloof en in de geschiedenis, opbouw en recht van
onze EBG. Iedereen, die hierover geïnformeerd wil worden kan contact
opnemen met ds. Chr. Welschen. Telefoon: 015-8875820 of 06-174006

Verslag van de verkiezingscommissie.
Op 24 oktober 2021 heeft de verkiezing plaatsgevonden van één Oudstenraadslid voor de Oudstenraad van de Evangelische Broedergemeente Haaglanden. De verkiezing heeft plaatsgevonden overeenkomstig paragraaf 10 van de Kerkorde van de Evangelische Broedergemeente.
Twee kandidaten hebben zich verkiesbaar gesteld voor deze verkiezing
nl:
1. de heer Eric Woerdings en
2. de heer Vivian Winter.
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De penningmeester heeft de kiescommissie een lijst met daarop 133
leden overhandigd die hun Kerkelijke Bijdrage tot en met 4 oktober
2021 betaald hebben. Deze leden, kiesgerechtigden, hebben per post
een brief ontvangen met een officieel stembiljet (voorzien van een
stempel van EBG Haaglanden). De kiesgerechtigden konden hun stem
uitbrengen per post of live, op 24 oktober, in de kerk.
Van de 133 kiesgerechtigden hebben 92 gebruik gemaakt van hun
stemrecht. Dit is een opkomst van 69% procent.
De uitslag van de getelde stemmen is:
62 stemmen voor de heer Vivian Winter
13 stemmen voor de heer Eric Woerdings
17 ongeldige stemmen.
Op basis van deze uitslag is de heer Vivian Winter herkozen als Oudstenraadslid van de Evangelische Broedergemeente Haaglanden.
De verkiezingscommissie zal het Protocol uitslag verkiezingen formulier
invullen en opsturen naar het Provinciaal Bestuur van de Evangelische
Broedergemeente in Zeist om te bekrachtigen dat de heer Vivian Winter herkozen is als Oudstenraadslid van de EBG Haaglanden.
De verkiezingscommissie zal advies uitbrengen aan de Oudstenraad
over het verbeteren/vereenvoudigen van het stemmen per post ten
einde het aantal ongeldige stemmen te verminderen.
Met broederlijke groet,
namens de verkiezingscommissie
H.J.C. Belfor

Terugblik 2021
Het laatste maandnieuws van 2021 ligt voor u en het is gebruikelijk dat
wij het afgelopen jaar in herinnering halen en met goede voornemens
uitzien naar het nieuwe jaar.
Ook bij de start van 2021 werd ons kerkelijk leven nog steeds beïnvloed door corona. Registratie van bezoekers, hygiëne voorschriften,
mondkapjes, geen zang, anderhalve meter en een maximaal aantal
bezoekers van 30, waren geldende voorschriften. Via de audiodiensten
werden de mensen thuis in de huiskamers bereikt. De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie vond op 10 januari 2021 onder deze omstandigheden
plaats. Om het aantal besmettingen terug te dringen werden extra
maatregelen afgekondigd, waaronder het instellen van een avondklok
vanaf zaterdag 23 januari van 21.00 uur tot 4.30 uur. Het bestuur besloot daarop vanaf 24 januari de fysieke diensten op te schorten en alleen audiodiensten te verzorgen.
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Met ingang van 1 januari 2021 heeft zuster Inesta Rustveld haar lidmaatschap van de OR om gezondheidsredenen beëindigd.
EBG Nederland startte op 13 februari 2021 met het programma “EBG
in gesprek” dat via You tube werd uitgezonden. Broeder Vivian is in deze uitzending te gast waarin onder meer werd gepraat over Kerk in corona.
Op 19 februari ontvangen wij van het PB, op ons verzoek om financiële
ondersteuning, een aanbod voor een lening van € 40.000,00. Ook zullen wij in het collecten rooster 2022 worden opgenomen zodat binnen
de Broeder Uniteit, Nederland en Duitsland, voor het onderhoud van
de kerk wordt gecollecteerd. Het bestuur is in februari de kaartenactie
gestart waarbij gemeenteleden elkaar een groet konden brengen. Fijn,
om te zien hoe wij op deze wijze de verbondenheid met elkaar vorm
konden geven.
Vanwege corona en de geringe fysieke contacten met de gemeente
werd de OR verkiezing van maart 2021 verzet naar 24 oktober 2021.
De fysieke viering van Wereldgebedsdag op 5 maart is vanwege corona niet doorgegaan, maar men kon via een online dienst aan de viering
deelnemen. De liturgie was door de vrouwen van het eiland Vanuata
gemaakt. Zeer onverwachts overleed op 18 maart 2021 zuster Henriette Bijlhout. Zij rust in vrede. Op Palmzondag 28 maart hadden wij de
fysieke diensten weer hervat met toepassing van de corona richtlijnen.
Op zaterdag 3 april werden 75 bestelde Paasbrunch boxen opgehaald.
De boxen die rijkelijk waren gevuld, waren samengesteld door de zusters van Prosisa. Op 4 april 2021 hebben wij ook onder corona omstandigheden twee Paasdiensten gehouden. Wij hebben stil gestaan bij
de vele familieleden, vrienden en kennissen die ons zijn komen te ontvallen. Onze zuster Hillewies Ligtvoet werd op 17 april 2021 naar huis
geroepen. In onze herinneringen leven zij voort.
In mei werd de gemeente opgeschrikt door het plotselinge overlijden op
3 mei 2021 van zuster Emmy Schotsborg. Een trouw lid en dienaar van
de gemeente is naar huis geroepen; de gemeente in verslagenheid
achterlatend. De broedergroep heeft ter gelegenheid van Moederdag,
met ondersteuning van de activiteitencommissie de moeders in het
zonnetje gezet met een geschenktas (High Tea) die in de kerk kon
worden opgehaald. De Moederdagdienst was via een livestream verzorgd. Geweldig!! Wij zijn in mei ook verrast met bezoek van de voormalige voorzitter, Susan Derby. Op 30 mei heeft zij haar ervaringen in
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Aruba en Suriname met de gemeente gedeeld. Het weerzien met de
gemeente was zeer aangenaam.
Juni, is de maand voor de opmaat naar de 1 juli viering maar ook de
maand waarin speciale aandacht is voor de vaders. De zusters hadden
een goed gevulde maaltijd pakket voor de broeders gemaakt, die ook in
de kerk kon worden opgehaald. Menig broeder heeft twee dagen van
de inhoud kunnen eten. Op 27 juni vond in onze kerk de keti koti viering
plaats. Deze dienst is door zuster Christine samen met een aantal OR
leden verzorgd. Op bijzondere wijze hebben zij dit thema belicht.
Op 1 juli hebben wij zoals wij de laatste jaren gewend zijn, samen met
de HGK stil gestaan bij de afschaffing van de Trans-Atlantische slavernij. In de Emmauskerk is via dialoogtafels gesproken over bewustwording en noodzakelijke veranderingen in de maatschappij. Dit onder het
genot van een liefdemaal. Het was een geslaagde viering met, ondanks
corona, een goede opkomst. De jaarlijkse BBQ heeft op 24 juli plaats
gevonden met ondersteuning van een aantal gemeenteleden. Ondanks
een onverwachte regenbui waren we er in geslaagd de pakketten op
tijd klaar te krijgen.
Dan breekt de vakantie aan en vieren wij in augustus Hernhutterdag
met een liefdemaal en zijn de augustusmaand speldjes verkocht. Het
plotselinge bericht van overlijden op 18 augustus 2021 van br. Hans
Ligtvoet bracht een lichte schok teweeg binnen de gemeente. De gemeente werd op 22 augustus 2021 weer opgeschrikt door het plotselinge overlijden van zuster Otlien Esajas. Als gemeente bewezen wij beide gemeenteleden op gepaste wijze de laatste eer en vertrouwden hun
ziel aan de Heer toe. Op vrijdag 27 augustus is een lang gekoesterde
wens in vervulling gegaan en is uiteindelijk de beamer geplaatst. Mede
dankzij de subsidie van de Zinzendorf stichting. In augustus is ook een
nieuwe computer en laptop voor het kerkkantoor aangeschaft zodat het
werk op de administratie wordt vergemakkelijkt. De activiteiten in het
kader van het zendingsfeest werden aangekondigd.
De gemeentevergadering vond plaats op 12 september en staat in het
teken van de verkiezing van de OR. Kandidaten waren de broeders
Winter en Woerdings. Voorafgaand aan de vergadering had broeder
Hardley Mijnals de dienst verzorgd. Fijn dat hij na jaren weer bij ons in
de gemeente te gast was. Bij de gemeentevergadering is een korte
stand van zaken gegeven van de OR en is o.a. stil gestaan bij de oninbare fraudevordering, de financiering voor onderhoud van het kerkge- 8
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bouw, het jongerenwerk en de toegezegde lening van het PB.
September is ook de maand van het zendingsfeest en de activiteitencommissie heeft een ambitieus programma samengesteld waarbij zij
ondersteund werd door het zendingsfeestteam en de zusters van Prosisa. Wij hadden vijf weken actie gevoerd met als resultaat een netto
opbrengst voor het ZZG van € 1000,00 voor het zendingsdoel. Een
prestatie waar wij zeer trots op zijn en waarvoor wij de vrijwilligers die
dit mogelijk hebben gemaakt zeer erkentelijk zijn. In september zijn ook
de coronamaatregelen versoepeld en hebben wij de regels aangepast.
Het oogstfeest vierden wij op 3 oktober 2021. De 60+ club heeft ook dit
jaar weer het bestuur verrast met een donatie van € 250,00. Ook dit
jaar was het niet mogelijk voor de oogstfeestmanden en loterij te zorgen vanwege corona. Het bestuur bedankt de 60+ voor de financiële
bijdrage. Op 24 oktober heeft de verkiezing voor een lid van de Oudstenraad plaats gevonden en is broeder Winter herkozen. De brief van
het PB waarin de verkiezing is goedgekeurd is reeds ontvangen. De
laatste dienst in oktober wordt verzorgd door zuster Sandra Oosterwolde. Een oude bekende in het Haagse heeft voor ons een mooie dienst
verzorgd.
In november werden de coronamaatregelen weer aangescherpt en uiteindelijk is het aanmelden om de dienst bij te wonen weer ingevoerd.
De dienst van 7 november is door zuster Rita Harry verzorgd. Wrokoman Dey hadden wij op 14 november gevierd waarbij de zusters en
broeders op een fruitzakje en een broodje bakkeljauw werden getrakteerd. En op 21 november is de Srefidensi dienst door broeder Waldo
verzorgd. Een mooie dienst waarin hoop op mooie tijden voor ons geliefd Suriname is uitgesproken. Hierna begint de Adventstijd en bereiden wij ons voor op het kerstfeest. Het feest van hoop en blijde verwachting.
Als gemeente zijn wij in staat geweest om ondanks corona ook in 2021
invulling te blijven geven aan het gemeenschapsleven. Maar corona
heeft ook gezorgd voor bewustwording, creativiteit en nieuwe manieren
van verbinden en omzien naar elkaar. Veel kan veranderen maar niets
kan ons scheiden van de liefde van Christus. Ook in het jaar 2022 niet.
Laten wij die liefde blijven omarmen zodat wij naar elkaar blijven omzien en die liefde blijven uitdragen.
Ik wens u een liefdevol 2022.
br. Vivian Winter
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Voetnoot: Euroteken = SRD-teken
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Mededelingen van de Oudstenraad
Kerstboodschap
Het licht in de duisternis. Het kind dat in een kribbe in armoede werd
geboren als de Messias.
De komst van de Messias werd in diverse profetieën uitgesproken die
uiteindelijk door Hem zijn vervuld. De Messias, de zoon van God die
het licht in de wereld bracht met zijn geboorte op kerstnacht. In
Johannes 12 zegt Jezus: “Ik ben een licht, in de wereld gekomen”.
Gekomen, om de duisternis te verdrijven omdat hij de wereld lief had.
De wereld waarin ons leven zich van nature in zonde bevindt maar ook
de duisternis waarmee wij in onze dagelijks leven omgeven zijn. Een
leven waarin wij soms ver van God staan en door de omstandigheden
waarin wij verkeren twijfelen aan Zijn bestaan.
Een pandemie, als corona (waar in korte tijd een vaccin tegen is
ontwikkeld maar waar onzekerheden bestaan over de bijwerkingen of
gevolgen van het vaccin, vooral op de lange termijn) hangt als een
donkere wolk boven onze wereld.
Over het vaccineren bestaan ook binnen de kerken verschillende
opvattingen. Is vaccineren toegestaan volgens de bijbel of is het
ingrijpen in het leven via een vaccinatie niet toegestaan? Het wel of niet
vaccineren is een persoonlijke afweging die je biddend kunt maken
waarbij oog is voor je leeftijd, kwetsbaarheid en omgeving. Voor zowel
de stelling dat God het lichaam zodanig heeft gemaakt dat het in staat
is om een virus te verslaan als voor de opvatting dat God kennis
aanreikt om het lichaam te beschermen moet ruimte zijn. Voor ons
allen geldt in ieder geval dat het lichaam een tempel van God is en dat
het belangrijk is om goed om te gaan met de prachtige schepping van
onze Heer. Laten wij ook het komend jaar een ieder vrijlaten in de
verzorging van geest, ziel en lichaam maar ons laten verbinden door
het Licht dat in de wereld is gekomen.
In het leven gaan we soms door diepe dalen waardoor wij niet in het
licht wandelen noch verspreiden maar gebukt gaan onder zorg,
verdriet, angst, onzekerheid, eenzaamheid, ziekte en rouw. Verstoorde
relaties tussen familieleden, ouders en kinderen die elkaar niet meer
begrijpen, verbroken relaties en verlies van bestaanszekerheid zijn
gebeurtenissen van duisternis waarin wij desondanks op God moeten
vertrouwen. Als wij zo vast gelopen zijn, het leven in het slop is geraakt
en onze plannen doorkruist mogen wij altijd blijven dromen van een
heel nieuw begin. De duisternis past niet bij het eeuwig licht van God
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en Hij is er om deze duisternis te laten verdwijnen. Jezus is als een
Licht in de wereld gekomen, zodat ieder die in Hem gelooft niet in de
duisternis hoeft te blijven.
Het nieuw geboren kind dat hoop voor de toekomst belichaamt.
Kerst is het feest van het licht dat wij vieren maar tegelijkertijd moeten
wij beseffen dat het donker/duister onlosmakelijk aan het leven
verbonden is. Echter is het zo dat ook in het donkerste lijden er leven
en hoop en vertrouwen is. Het kind geboren in de nacht; als teken van
hoop en de belichaming van het licht, dat de duisternis overwint is het
goede van Kerst. Dit kunnen ervaren is een grote zegen.
Broeders en zusters,
Kerstfeest omvat in de kern ons verlangen naar vrede op aarde en
vrede in ons hart, naar een nieuw begin, een diep verlangen naar licht
in de duisternis. Voor ons is de Messias tot een redder geboren. Aan
het kruis is Hij in het duister ten onder gegaan en heeft de prijs betaald
om ons in het licht te brengen. Sta daarom op, wordt verlicht, want uw
licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op ( Jesaja
60:1).
Ik wens u een gezegend Kerstfeest.
br. Vivian Winter

Gebed
Ik lig nu in mijn bed
Naar ‘t plafond te staren
En ik weet even niet waar ik beginnen moet
Ik fluister mijn gebed
Kleine dingen, grote vragen
En ik noem de namen;
U kent ze en dat is goed
Mijn gebeden voorgelegd
Zoveel ligt nog open
Maar U gaat hier niet weg
Dus sluit ik nu mijn ogen
Ik laat alles los
Omdat ik diep van binnen weet
Dat U mij nooit vergeet
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Covid-19 maatregelen n.a.v. Persconferentie november 2021
Beste zusters en broeders,
Met ingang van 28 november zijn er weer extra maatregelen van kracht
zoals gemeld bij de persconferentie van 26 november. Op grond van
het advies van het CIO ( Interkerkelijk contact in overheidszaken) dat
onderschreven wordt door het Provinciaal bestuur zullen de volgende belangrijke punten (weer) van toepassing zijn in onze kerk:
-wij vragen u aandacht te blijven hebben voor de basisregels: “blijf thuis
bij klachten en laat je direct testen, was vaak en goed je handen, schud
geen handen.
- wij zullen weer uitgaan van de veilige afstand van 1,5 meter bij de bezetting tijdens de kerkdiensten. Kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst.
Ook zal er aandacht zijn voor ventilatie dus een vest of sjaal is aanbevolen.
- het mondkapje dient bij het verplaatsen in de kerk ( binnenkomst, toiletbezoek en vertrek) gedragen te worden. Wij adviseren tijdens de
dienst zoveel mogelijk het mondkapje op te houden.
- wij houden zoveel mogelijk rekening met de kwetsbare en voorzichtige leden en passen 1,5 meter afstand toe en houden de mondkapjes
op in gesprekken met elkaar in het kerkgebouw.
U moet zich aanmelden voor het bijwonen van de diensten de regels
hebben natuurlijk weer gevolgen voor het aantal zitplaatsen en indeling
van de ruimte.
Welke gevolgen de extra maatregelen voor de samenkomsten van de
groepen binnen onze gemeente hebben, en voor de diensten na 17.00
uur zullen wij op de komende OR vergadering van 8 december bespreken.
Tot slot:
Ik begrijp dat het voelt alsof we weer terug naar af zijn maar laten we
bedenken dat we samen verantwoordelijk zijn voor het bestrijden van
deze pandemie en dat vaccineren hierbij helpt. Echter, laten wij elkaar
niet veroordelen maar de maatregelen in acht nemen en daarmee ons
zelf en onze naaste lief hebben.
U kunt bij vragen of voor een toelichting altijd contact opnemen met
een van de leden van de OR.
namens de OR
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Dankwoord
Beste broeders en zusters,
Op de hoek van de koningin Emmakade 66 en de Chasséstraat 1 staat
een prachtig gebouw.
Het kerkgebouw van de Evangelische Broedergemeente Haaglanden
e.o. Vanaf september 1975 werd dit gebouw gehuurd door de EBG
Haaglanden en in 1987 wordt het gebouw aangekocht. Uw koninkrijk
Kome is sindsdien het trotse bezit van de EBG Haaglanden.
Het (voort) bestaan van onze kerk is dankzij de financiële steun van de
leden. Wij ontvangen giften, collecten en donaties. De leden van de
Club van 100 zorgen met de maandelijkse bijdrage van € 10,00 per lid
voor een stevige financiële ondersteuning. Daarnaast voldoen veel leden hun maandelijkse contributieverplichting van € 15,00 en ontvangen
wij ook afwijkende bedragen die deze minimale bijdrage overschrijden.
De opbrengst van de activiteiten, loterijen en verkoop van broodjes en
maaltijden dienen er mede toe om de maandelijkse lasten te voldoen,
een reservering op te bouwen voor onderhoud en aanschaf van benodigdheden voor het kerkelijk werk. Samen dragen wij de verantwoordelijkheid voor het kerkelijk werk.
Dankbaar zijn wij voor alle bijdragen die wij ook het afgelopen jaar
hebben mogen ontvangen. U stelt ons in staat om het evangelie van
Jezus Christus, die vrolijke boodschap onzes Heils te bevorderen. Wij
hebben als gemeente tot taak Gods woord te verkondigen en uit te
dragen. Daarvoor houden wij o.a. het kerkgebouw in stand, waar een
ieder die op zoek is naar Gods woord, in liefde bijeen kan komen om
Hem te prijzen en te aanbidden.
Broeders en zusters, voldoet u nog niet aan de minimale verplichting
van € 15,00 per maand? Neemt u dan contact op met de predikant of
de penningmeester zodat wij hierover in gesprek kunnen. De kerk is
ook van uw bijdrage afhankelijk.
Onze dank gaat ook uit naar alle broeders en zusters die zich ook dit
jaar weer ondanks corona met hart en ziel vrijwillig hebben ingezet voor
de gemeente.
Wees ervan overtuigd dat uw bijdrage hoe gering ook, zeer gewaardeerd wordt en bijdraagt aan de instandhouding van onze gemeente.
Met uw ondersteuning hopen wij ook in 2022 in staat te zijn het kerkelijk werk voort te zetten.
br. Vivian Winter
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Beheer van de kerk
Beste broeders en zusters,
Wij zijn als gebruikers van het kerkgebouw samen verantwoordelijk
voor een verantwoord en ordelijk gebruik van de ruimten. Het is dan
ook onze plicht om de ruimten na gebruik weer schoon achter te laten,
het licht uit te doen, de kraan in de wc dicht te draaien, de wc-bril omhoog te doen, de verwarming ( indien bevoegd) om laag te zetten en de
deur op slot te doen.
Daarnaast verzoeken wij u eventuele defecten of andere ongeregeldheden te melden bij de Oudstenraad. U kunt telefonisch contact opnemen met het kerkkantoor of een email versturen aan de
oudstenraad@ebg-haaglanden.nl.
Wij danken u voor de medewerking De OR.

Huisregels:
1. Vluchtwegen, aangegeven via de markeringen dienen te allen tijde vrij van obstakels te zijn en te blijven.
2. In het gehele gebouw mag niet worden gerookt. Ook elektronisch roken is verboden.
3. Het onder invloed zijn van, het in het bezit hebben van, het gebruik van en/of handel drijven in soft en of harddrugs is ten
strengste verboden.
4. Alcohol houdende drank mag alleen gebruikt worden door personen boven de 18 jaar. Overmatig drankgebruik is niet toegestaan.
5. Alle gebruikers zijn verantwoordelijk voor een ordelijke gang
van zaken en een zodanig gebruik van de toegewezen, alsmede de algemene ruimten binnen en buiten het gebouw, als in
overeenstemming met de aard en de bestemming van het gebouw als onderdeel van onze kerkelijke gemeente.
6. Er mogen geen vervoermiddelen in de ruimten worden gestald
m.u.v. minder valide vervoersmiddelen.
7. In het kerkgebouw is het niet toegestaan (huis)dieren mee te
nemen. Alleen blinde geleide- of zorghonden zijn toegestaan in
overleg met de Oudstenraad.
8. Jassen en of overige kledingstukken dienen te worden opgehangen in de aanwezige garderobe.
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9. Gebruik of betreden van andere ruimte dan die voor de vergadering of activiteit is toegewezen is niet toegestaan.
10. Bij verhuur dient rekening te worden gehouden met andere bijeenkomsten in het gebouw en mag deze geen hinder of overlast bezorgen.
11. In het gebouw mag geen open vuur worden gebruikt, het gebruik van kaarsen is alleen toegestaan in overleg met de Oudstenraad en dient in een veilige uitvoering plaats te vinden,
waarbij zorg gedragen dient te worden voor de aanwezigheid
van afdoende blusmiddelen.
12. Indien er tijdens het gebruik van de ruimten versierselen worden
gebruikt om de ruimte te verfraaien is dit alleen toegestaan indien deze versierselen uitsluitend bestaan uit onbrandbare materialen.
13. Van de gebruikers wordt verwacht dat verantwoordelijk met
spullen wordt omgegaan. Indien toch schade of een defect is
ontstaan vanuit het gebruik, dient dit direct gemeld te worden
aan de Oudstenraad.
14. Na afloop van het gebruik dient de ruimte schoon en opgeruimd
achtergelaten te worden.
15. Bij in gebreke blijven hiervan worden schoonmaakkosten aan
de verantwoordelijke in rekening gebracht.
16. Na afloop dienen lichten, ramen en deuren resp. uit c.q. dicht te
worden gedaan.
17. Bij het gebruik en verlaten van het gebouw dienen de gebruikers geen hinder of overlast bij de omwonende te veroorzaken.

Huisbezoek
Beste broeders en zusters,
Als u bij uw contacten met andere broeders en zusters in familiekring,
vriendenkring of kennissenkring signalen ontvangt, dan wel observeert,
dat een zuster of een broeder behoefte heeft aan contact of aan een
huisbezoek, geef het dan door aan de dominee of aan een lid van de
Oudstenraad. Zo hebben wij niet alleen oog voor elkaar, maar geven
wij ook aandacht aan elkaar. Indien fysiek contact vanwege corona niet
mogelijk is, zullen wij telefonisch met de leden contact leggen.
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Notities van de penningmeester.
Betalingen via de bank.
Bijna vanaf het begin van de Corona hebben veel gemeenteleden hun
bijdragen aan collecten overgemaakt naar de bankrekening van de
Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o.:
NL86.INGB.0000.3617.37. Hartelijk bedankt voor deze bijdragen.
De penningmeester zet alle ontvangsten in een spreadsheet, waarna
elke ontvangst wordt toegerekend aan de periode waarop het betrekking heeft. Hieronder staat een voorbeeld. De omschrijvingen zijn gelijk
aan de bankontvangst en de namen zijn voor de privacy eruit gehaald.
U kunt aan dit kleine overzicht zien hoe belangrijk de omschrijving is.

De penningmeester krijgt het makkelijker als u het volgende in de omschrijving zet:
1. Waarvoor is het: collecte/gift. Alleen voor collecte 1 of alleen
voor 2 of alleen voor 3. Duidelijke omschrijvingen zijn de regels
3, 4, 5, 6, 7 en 8.
2. Voor welke periode is de bijdrage: collecten van een bepaalde
zondag; bepaalde maand. Duidelijke omschrijvingen zijn de regels 6, 8, 9, 10 en 11, want bij de laatste twee geeft de datum
van de overmaking aan welke collecten het betreft.
Jezus Christus zegt: ”Wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen.”
Joh. 6: 37.
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3. Periode is belangrijk omdat een ontvangst aan het einde van de
maand betrekking kan hebben op die maand of op de volgende
maand als het een vooruitbetaling is.
4. De naam hoeft u niet in de omschrijving te zetten, behalve als
deze afwijkt van de naam op de bankrekening.
Voorbeelden, ter verduidelijking:
a. Specifieke datum: Collecten 3/10
b. Specifieke periode: Collecten oktober
c. Ook mogelijk is: collecte sep 1e en 3e coll 5 euro, 2de
collecte: 26/9:10; zending: 20 Of: Bijdrage 15 en de 3
goede doelen juni; totaal 3

Anbi
Uw giften aan de Broedergemeente zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.
Een gewone gift (zie site van de belastingdienst) is een gift die u maar
1 keer doet, of een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd. Voorwaarden zijn daarbij:
a. Uw gift gaat naar een ANBI (= algemeen nut beogende instelling), zoals de EBGH.
b. Uw gift is vrijwillig. Dat houdt in dat de kerkelijke bijdrage geen
gift is.
c. U krijgt niets in ruil voor uw gift. Het kan bijv. geen lot voor een
loterij zijn.
d. U kunt aantonen dat u de gift hebt gedaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de afschrijvingen van uw rekening. CONTANTE giften
zijn vanaf 2021 NIET meer aftrekbaar. De giften blijken ook uit
de opgave van de EBGH, die u begin elk jaar ontvangt.
Het nadeel van een gewone gift is dat er een drempel geldt. Het bedrag
daarboven mag u aftrekken, maar niet meer dan een maximumbedrag.
Een gift is periodiek als:
1. U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in
meer keren betaalt.
2. U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar, langer mag ook.
3. U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijks gift stopt, bijvoorbeeld
na 5 jaar. Overlijdt u voor de afloop van het termijn, dan moet
de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden.
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U mag uw periodieke gift helemaal aftrekken (dus GEEN drempel) als u
aan de voorwaarden voldoet:
a. Uw gift gaat naar een ANBI.
b. U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst, die u
zelf met de vereniging (EBGH) afsluit.
c. U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.
De penningmeester heeft deze overeenkomst. Daarin komen u naam
en handtekening en u bepaalt daarin hoe en wat u wilt geven.
Beleggen
In deze tijd met lage spaarrente wordt vaak het idee geopperd om geld
te beleggen. Enkele punten waarop u kunt letten:
1. Is het handig om nu te beleggen? Als u naar de AEX-index
(geeft een indicatie van hoe het met beleggingen gaat) kijkt, dan
ziet u dat deze erg hoog staat. Over de jaren heen toont deze
index hoogtepunten en dieptepunten. De kans dat de index binnenkort gaat dalen is aanwezig. Op dat moment worden beleggingen minder waard!
2. Beleg alleen wat u kunt missen. Lenen om te beleggen is riskant.
Mijn advies: wacht nog even met beleggen en vraag iemand met
kennis van zaken om hulp.
Spreekuur. De laatste zondag van de maand is de penningmeester aanwezig bij de dienst. Na de dienst is hij beschikbaar
voor vragen.
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Weekoverzicht
Op de laatste zondag van de maand begint de dienst om 11:00 uur.
Dag

Tijd

Activiteit

Verantwoording

zondag

10:00

Preekdienst

ds. C. Welschen

1ste -3e – 4e
zondag
maandag

13:00

Pasensi oefent

zr. M. Clark

11:00-14:00

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

10.00-12.00

Schoonmaak
kerk

Oudstenraad

zaterdag

Iedere zondag tienergroep, kinderdienst en crèche; vooraf bidstond.
Na de dienst gezellig koffie drinken en van gedachten wisselen met
elkaar.
Diensten:

- Laak:

2e zaterdag dienst in Huize Stanfasti
Ds. C. Welschen : 015- 8875820
- 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

20
Jezus Christus zegt: ”Wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen.”
Joh. 6: 37.

Mededelingen voor de Zondagschool
Jezus in de stal?
Waarom werd Jezus, de Zoon van God, toch bij de dieren
in de stal geboren?
Jezus werd in een paar doeken gewikkeld en in een voerbak gelegd.
Armoediger kan het niet!
Jezus was toch heeeeeeel belangrijk! Hij moest toch eigenlijk
in een mooi paleis geboren worden,
en in een gouden wiegje liggen! Maar nee, dat gebeurde niet, waarom
dan toch? Nou, Jezus wilde laten zien dat Hij alles voor ons wilde verdragen. Hij wilde vanaf het allereerste begin laten zien dat Hij veel van
ons houdt. Jezus had alles voor ons over! Wat hebben we dan voor
Jezus over? Wat kunnen we doen om Jezus blij te maken?
Hier zijn een paar voorbeeldjes:
We zouden kunnen praten met Jezus, bidden dus.
Proberen aardig te zijn voor elkaar.
Je vader of moeder eens uit jezelf ergens mee helpen.
Dit soort dingen wil Jezus graag dat we doen!
Want Hij wil immers VREDE voor iedereen, en dat jij en ik en
alle mensen op de wereld gelukkig zijn.
De kinderen van de zondagschool zijn nu bezig met het thema “Op weg
naar Kerst”.
De kinderen en leiding van de
zondagschool wensen iedereen

Mededelingen van de Redactie
Zoals u weet verschijnt het maandnieuws zes keer per jaar, en wordt
het om de twee maanden aan de abonnees aangeboden. De OR
meent dat in het belang van de informatievoorziening aan de leden ondanks de gestegen kosten, het abonnementstarief ongewijzigd dient te
blijven.
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De contributie blijft dus ook in 2022 per jaar € 15,00. Wij willen op deze
wijze onder uw aandacht brengen dat de betaling dient te geschieden
door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer
NL86INGB0000361737 t.n.v. De Evangelische Broedergemeente te
Den Haag. Vriendelijk verzoek om bij de omschrijving maandnieuws
te vermelden. Wij verzoeken u de betaling voor het jaar 2022 uiterlijk
op 1 februari 2022 over te maken.
Als wij geen betaling ontvangen, gaan wij ervan uit dat u geen prijs
meer stelt op het maandnieuws en zullen wij deze ook niet meer aan u
verzenden. Mocht u over het maandnieuws en de betaling van uw bijdrage vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de redactie via
email: redactieebghaaglanden@hotmail.nl of telefonisch op telefoonnummer 070 2150565 op maandag tussen 11.00 en 14.00 uur.

De redactie van het maandnieuws.

Wilt u een advertentie plaatsen in het maandnieuws, dan
gelden de volgende tarieven:
Hele pagina A5
Halve pagina A5
1/3 pagina A5

€ 150.- per jaar
€ 75.- per jaar
€ 65.- per jaar

Het maandnieuws verschijnt 6 keer per jaar.

Ingezonden
Lieve broeders en zusters (alle lezers van dit blad),
Wij zitten in de maand december 2021 en hebben behoorlijk wat aan
de lijve ondervonden. Beproevingen op beproevingen en daar kunnen
wij lering uit trekken of erbij stilstaan. Familieleden, vrienden en kennissen hebben wij moeten missen, maar ook daarbij vinden wij onze troost
bij elkaar.
Leuke momenten zijn niet weg gebleven en de momenten blijven wij
Jezus Christus zegt: ”Wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen.”
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koesteren om van het leven te genieten.
De Bijbel groep sluit weer een jaar af en vol goede moed zullen wij in
2022 met Gods woord bezig zijn door te blijven onderzoeken en leren
hoe om te gaan met onze dagelijkse geestelijke voeding.
Rom:12: 3 en 4 (Het Boek).
Als Gods boodschapper zeg ik tegen ieder van u: Beoordeel uzelf eerlijk en denk niet te hoog van uzelf, bepaal uw eigen waarde naar de
mate van het geloof dat u van God ontvangen hebt. Een menselijk lichaam bestaat uit vele delen en die delen doen niet allemaal hetzelfde.
Zo is het ook met ons.
Wij moeten leren te aanbidden met het hele lichaam en stilstaan bij
schriftlezingen. Wij buigen onze hoofden, knielen neer en bidden uit
die-pe dankbaarheid, uit diepe respect voor de Heer.
De handen opheffen en juichen, klappen en dansen. Het lied dat in mij
opkomt is ‘was muziek en zang er niet, het leven had geen waarde’
zong ik vroeger op de lagere school (EBGS). Vele mensen kunnen zich
dat misschien herinneren.
Omdat wij één God dienen mag er gezegd worden dat Hij ons elke dag
en nacht in de gaten houdt omdat Hij ons liefheeft. Hij is er als wij om
Hem vragen en geeft antwoord op momenten wanneer wij niet denken
dat onze gebeden verhoord worden. Onze Vader vergeet ons niet en
geeft ons de kracht als wij uitgeput raken.
De Bijbelgroep zal ook het komend jaar verder gaan om het dagteksten-boekje dagelijks te gebruiken door de bijbehorende teksten en Bijbelver-halen te bestuderen of er simpelweg samen over praten en nagaan wat er in je opkomt tijdens het lezen.
Op de 2e en 4e dinsdag van de maand zijn wij, zo de Heer het wil, in
de koffiekamer aanwezig en u mag u aansluiten en proeven hoe bijzonder de bijeenkomsten zijn. Samen zingen en geloven is een zegen
en dat zullen wij blijven omarmen.
Zing de Here een nieuw lied (psalm 98). Ondanks tegenslagen zingen,
loven en prijzen wij Hem die ons gekozen heeft.
De Bijbelgroep wenst u allen een goede afsluiting van het jaar en veel
positiviteit in 2022. Vergeet uw naasten niet want zij hebben u meer
dan ooit nodig. Soso Lobi nanga Blessie!
Namens de Bijbelgroep EBGH
zr. Irene Becker
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WERELDGEBEDSDAG LOGO

Het logo van Wereldgebedsdag is opgebouwd uit een aantal symbolen.
Het logo is ontworpen door een Ierse kunstenaar en is al lang het logo
van het Ierse comité. Sinds 1982 wordt het wereldwijd gebruikt als het
internationale logo van de Wereldgebedsdag.
Van links naar rechts is de betekenis:
• de cirkel is onze wereld,
• in gebed geknield,
• vier pijlen uit alle richtingen komend als symbool voor de mensen van goede wil uit alle windstreken van de aarde
• het Keltische kruis als vroeg-christelijk symbool.

Samengevoegd in de cirkel - het symbool van Gods altijddurende en
allesomvattende liefde - vormen zij het volledige logo. Het logo wordt in verschillende kleuren - op deze manier afgebeeld.

Informatie uit de nieuwsbrief Wereldgebedsdag 2021
Meditatief door Yvonne Slik (voorzitter)
Wereldwijde contacten beleven we ook in onze Wereldgebedsdag en dan zijn we met vredelievende zaken bezig. We
gaan dit jaar van herinneringen aan Vanuatu naar de toekomende viering uit Engeland, Wales en Noord-Ierland. Het is nog niet zo lang gelden, dat er een bittere oorlog was in Noord-Ierland en nu komt dat een
mooie liturgie vandaan en wordt er samengewerkt in plaats van gestreden. Samen bidden, luisteren naar de woorden uit de Bijbel, omkijken
naar elkaar en zoeken naar projecten om medemensen te helpen. Daar
worden wij en veel mensen blij van en het kan ons verder helpen in on24
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ze ontwikkeling.
In de komende liturgie gaat het over de plannen van God met ons. Wij
kunnen wel veel plannen maken, maar soms komt er een streep door
en loopt het leven heel anders dan gepland.
Dat kan pijn doen en verdriet veroorzaken, maar vertrouwen houden
dat het toch goed komt. Ook zal het misschien heel anders gaan dan
we gedacht hadden.
Het vertrouwen, dat GOD ons niet in de steek laat maar dat onze GOD
ons troost als een moeder en met ons is als een vader, geeft ons nieuwe moed.
Projecten & Donaties
Als donaties van het afgelopen jaar hebben beide projecten op Vanuatu
5.000 euro ontvangen. Ook konden we 3.000 euro overmaken voor
hulp aan Pontbuiten in Suriname.
KaderOntmoetingsDagen
Helaas zien we ook dit jaar geen mogelijkheid om een KaderOntmoetingsDag te organiseren. Er is nog teveel onzeker over de toekomst
van het corona-virus. Als het in de herfst toch weer toeneemt zouden
we het alsnog moeten afzeggen.
2022 digitale viering
We zijn bijzonder getroffen door het grote aantal kijkers van het afgelopen jaar. Meer dan 1600 keer werd onze viering bekeken.
Daarom hebben we besloten om voor wie niet naar een viering kan
gaan of als extra moment van beleving, we ook voor de viering van
2022 een digitale viering voorbereiden, die we weer via YOUTUBE willen aanbieden.
Internationaal Congres
Als bestuur hebben we besloten geen afgevaardigden te sturen naar
het 2-jaarlijkse congres vanwege de hoge kosten en de wereldsituatie.
Zoals het vluchtelingenprobleem, voedsel tekort voor miljoenen mensen en natuurlijk de corona besmettingen. Inmiddels is er door het kantoor in New York het besluit genomen om het congres via de digitale
weg beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk landen en vertegenwoordigers.

25
Jezus Christus zegt: ”Wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen.”
Joh. 6: 37.

Op zoek naar een bijzondere advent met jouw gezin?
Wil jij ook een unieke adventsperiode met het hele gezin beleven? Dat
kan met de adventskalender van Red een Kind. Vorig jaar was er
enorm veel belangstelling voor de adventskalender en de enthousiaste
reacties waren echt overweldigend.
Bij Red een Kind zijn we blij dat we wereldwijd ouders mogen inspireren en dat doen we met liefde. Het opvoeden van kinderen
is namelijk prachtig, maar soms ook een pittige uitdaging. Dat herken je
misschien wel bij jezelf of bij ouders in jouw omgeving. Hoe blijf je als
ouder je kinderen inspireren? En hoe doe je dat tijdens de adventsperiode?
Het aantal aanvragen voor de adventskalender laat zien dat ouders
daar zoekende in zijn. Gelukkig kun je ook dit jaar de adventskalender
gratis aanvragen. De adventskalender biedt inspiratie voor het hele gezin. Zo vind je in de kalender elke dag een passende Bijbeltekst en
verder heel veel inspiratie zoals muziek, samen koken, spelletjes en
een vervolgverhaal. Met deze adventskalender wordt het zeker weten een bijzondere adventsperiode voor het hele gezin!
Nu ook digitaal
Je kunt de adventskalender gratis via de website aanvragen en krijgt
deze thuis in de brievenbus. Sinds dit jaar bieden we de kalender ook
digitaal aan. Er zijn zelfs twee opties: in één keer digitaal via de mail
ontvangen of wekelijks digitaal geïnspireerd worden. Zo kan ieder gezin
kiezen wat het beste bij hen past!
Ben je ook enthousiast geworden?
Ga naar
www.redeenkind.nl/adventskalender en
vraag ‘m direct gratis aan!
Let op: de voorraad is beperkt! Op =
Op!
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Taal aan Zee.
Leren, Ontmoeten en Verbinden
Den Haag, 18 oktober 2021
Geachte heer/mevrouw,
Zoekt uw kerk of diaconie een goed doel om te steunen, misschien wilt
u dan Taal aan Zee overwegen, een Haagse vrijwilligersorganisatie die
zich inzet voor vluchtelingen, asielzoekers en andere kwetsbare anderstaligen die de Nederlandse taal willen leren. Taal aan Zee organiseert educatieve activiteiten voor deze groepen. Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers, ondersteund door een klein team van
professionals. Op jaarbasis zetten zo’n 350 vrijwilligers zich in voor
1200 tot 1500 kwetsbare anderstaligen.
Taal aan Zee is in 2014 ontstaan door een fusie van stichting Ontmoeting met Buitenlandse Vrouwen (OBV) met stichting Wereldvenster.
Beiden hebben een kerkelijke oorsprong.
Wat doet Taal aan Zee?
We helpen anderstaligen met het leren van de Nederlandse taal. Dat
doen we door het geven van groepslessen op onze centrale locatie of
in de wijken, door het inzetten van taalmaatjes en via thuislessen voor
de meest kwetsbaren.
Onze vrijwillige taalcoaches geven regelmatig Nederlandse les aan
kwetsbare anderstaligen in scholen, buurtcentra, kerken, moskeeën,
maar ook bij de Kesslerstichting en vrouwenopvang.
Ook is er een jarenlange samenwerking met Bibliotheek Den Haag
via Taal in bibliotheek.
Door de lessen en het oefenen van de Nederlandse taal worden onze cursisten en deelnemers zelfredzamer en wordt de drempel om mee
te doen in de Haagse samenleving lager.
Wij dragen bij aan het terugdringen van laaggeletterdheid in de regio
Haaglanden.
Vrijwilligers zijn ons kapitaal. Zij geven met veel enthousiasme en
persoonlijke aandacht Nederlandse les. Wij waarderen hun inzet enorm
en geven onze vrijwilligers alle mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen bij Taal aan Zee, met o.a. scholing, cursussen en bijeenkomsten. We zijn heel trots dat we in 2019 zijn uitgeroepen tot Haagse vrijwilligersorganisatie van het jaar. Wij zijn ook in het bezit van het NOVKeurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld.
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Hoe bekostigt Taal aan Zee al deze activiteiten?
Taal aan Zee krijgt voor een deel van de activiteiten subsidie van de
gemeente Den Haag. De deelnemers betalen als zij kunnen een kleine
eigen bijdrage van 25 euro per cursus en kopen hun eigen boek. Dit is
echter niet voldoende om alle kosten te dekken die de organisatie van
onze activiteiten met zich meebrengen en alle anderstaligen die een
beroep op ons doen te kunnen helpen. Daarom zijn we jaarlijks ook afhankelijk van bijdragen van fondsen, giften van particulieren, kerken,
serviceclubs etc. In tijden van corona is het moeilijker gebleken deze
inkomsten te verwerven terwijl onze activiteiten wel zijn doorgegaan,
grotendeels online maar ook fysiek als dat kon. De behoefte aan het
leren van de Nederlandse taal en kunnen meedoen in de samenleving
blijft onverminderd groot.
En daarom nemen wij contact met u op. Wellicht bent u op zoek naar
een goed doel om te steunen en spreekt het werk van Taal aan Zee u
aan. Wij kunnen uw steun heel goed gebruiken, bijvoorbeeld om het
lesgeld en de lesmaterialen te bekostigen voor cursisten die dit zelf niet
kunnen betalen omdat zij nog in procedure zijn voor hun verblijfsvergunning of op het bestaansminimum leven. Maar ook voor buitenschoolse educatieve activiteiten en activiteiten voor onze vrijwilligers en
andere zaken, is uw gift meer dan welkom.
ANBI status
Stichting Taal aan Zee beschikt over een ANBI-verklaring. Die garandeert dat de Belastingdienst Stichting Taal aan Zee erkent als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’.
Als u interesse heeft om ons direct te steunen, dan is ons rekeningnummer: NL44 INGB 0006289290 t.n.v. Stichting Taal aan Zee. Wilt u
eerst meer weten over Taal aan Zee, neem dan contact met mij op om
te ontdekken wat we samen voor de meest kwetsbare anderstaligen in
Den Haag kunnen betekenen. Wij komen graag in de kerkdienst iets
vertellen over onze stichting en onze projecten, als u dat op prijs stelt.
Met vriendelijke groet,
Ingrid Suasso de Lima de Prado
Directeur Taal aan Zee
i.suasso@taalaanzee.nl
Taal aan Zee • Calandstraat 1, 5de verdieping • 2521 AD Den Haag •
070-3456005 • info@taalaanzee.nl • taalaanzee.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:
05-12 Solidaridad
12-12 Verwarming ( eigen gemeente)

19-12 Zondagschool (eigen gemeente)
24-12 Catastrofe fonds ZZg
26-12 Stichting de Haven
31-12 Leger des Heils
02-01 Diaconaal werk in Suriname
09-01 Onderhoud kerkgebouw
23-01 Moravian move festival
“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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Offerandes
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Dienstenrooster
Evangelische Broedergemeente
Haaglanden e.o.
Chasséstraat 1 Den Haag
Kerk: 070 – 2150565
december 2021 & januari 2022

In de kerk uw koninkrijk kome UKK
12-12-2021
19-12-2021
24-12-2021
26-12-2021
31-12-2021
02-01-2022
09-01-2022
16-01-2022
23-01-2022
30-01-2022
06-02-2022
13-02-2022

10:00
10:00
18:30
11:00
17:00
10:00
10:00
10:00
10:00
11:00
10:00
10:00

Preekdienst
Preekdienst
Kerstnachtdienst
Kerstdienst
Oudjaarsdienst
Nieuwjaarsdienst/Avondmaal
Preekdienst
Oecumene/Noorderkerk
Preekdienst
Zangdienst
Preekdienst
Preekdienst

ds. J. Welschen
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
br. D. Toemin
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen

Zoetermeer
Datum

Tijd

Dienst

Voorganger

19-12-2021
02-01-2022
16-01-2022
06-02-2022

14:00
14:00
14:00
14:00

Preekdienst
Preekdienst
Preekdienst
Preekdienst

ds. Chr.Welschen
ds. Chr.. Welschen
ds. Chr.. Welschen
ds. Chr.. Welschen

Tijd
15:00

Dienst
Preekdienst

Datum

Tijd

Dienst

11-12-2021
08-01-2022
12-02-2022

17:00
18:00
18:00

Kerstviering
Preekdienst
Preekdienst

Leiden
Datum
05-02-2022

Voorganger
ds. Chr.. Welschen

Laak
Voorganger
ds. Chr.Welschen & zr. E. Bronne
ds. Chr.Welschen & zr. E. Bronne
ds. Chr.Welschen & zr. E. Bronne
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Geef uw nieuwe adres door :
Chasséstraat 1
2518 RV Den Haag

TNT Post
Port betaald
Port Payé
Pays-Bas
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