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1
Jezus Christus zegt :”Wie bij Mij komt, zal ik niet wegsturen.”
Joh. 6: 37.

MARIA UIT MAGDALA GING NAAR DE LEERLINGEN
EN ZEI TE-GEN HEN:
"IK HEB DE HEER GEZIEN!" EN ZE VERTELDE ALLES, WAT
HIJ TEGEN HAAR GEZEGD HAD.
Joh 20:18

Woord voor de maand mei
BOVEN ALLES BID IK U DAT HET U GOED GAAT EN DAT U GEZOND BENT, ZOALS UW ZIEL GEZOND IS.
3 Joh 1:2

Woord voor de maand juni
DRAAG MIJ ALS EEN ZEGEL OP JE HART,
ALS EEN ZEGEL OP JE ARM.
STERK ALS DE DOOD IS DE LIEFDE.
Hoogl.8:6
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Jezus Christus zegt :”Wie bij Mij komt, zal ik niet wegsturen.”
Joh. 6: 37.

Overdenking
Woord voor de maand april
MARIA UIT MAGDALA GING NAAR DE LEERLINGEN EN ZEI TEGEN HEN:
"IK HEB DE HEER GEZIEN!" EN ZE VERTELDE ALLES, WAT HIJ
TEGEN HAAR GEZEGD HAD. Joh 20:18
Met deze tekst voor april 2022 groet ik u heel hartelijk.
Soms lijkt het in deze dagen, dat wij de Heer alleen maar missen.
- Hij is er niet bij het geluid van de bommen.
Wij missen zijn rustige tegenspraak
- Hij heeft niets te maken met het geluid van de plastiek bekertjes of
het geluid van een motor.
Wij missen zijn wijze woorden, dat je moet inspannen en niet de makkelijke weg moet kiezen.
- Hij wil de vrije meningsuiting van iedereen.
Wij missen het duidelijk woord, dat wij kunnen meelopen of de andere
wang kunnen laten zien.
Als ik deze woorden opschrijf, word ik bewust, hoeveel het volgen van
Jezus te maken heeft met Zijn moed:
Hij wees Petrus terecht en genas het oor van de Romeinse soldaat.
Hij koos voor de moeilijke weg met zweetdruppels.
Hij liet het alternatief zien: een stuk hulp aan je tegenstander zonder
zichzelf in onrecht te verwikkelen.
Hij accepteerde zijn dood.
Maria vertelt over deze goede boodschap: Hij leeft!
Hij is niet langer dood. Hij sprak en spreekt - en roept - ons allen als
discipelen om hem te volgen.
Ondanks de kapotte huizen en het ellende van mensen in de oorlog
leeft Hij!
En Hij leeft bij de mensen in de vluchtelingenopvang, bij de mensen in
Marioepol en bij ons.
Durven wij met deze ogen van Maria te kijken naar onze werkelijkheid?
Vertellen wij dat de levende Geest van Jezus ook vandaag mensen bezielt en soms onszelf?
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Jezus Christus zegt :”Wie bij Mij komt, zal ik niet wegsturen.”
Joh. 6: 37.

Ik wens ons, dat wij met Pasen 2022 groeien in de hoop en zelf mensen worden, die het leven uitstralen: die vertellen en delen, wat wij van
Hem mochten ontvangen.

Woord voor de maand mei
BOVEN ALLES BID IK U DAT HET U GOED GAAT EN DAT U GEZOND BENT, ZOALS UW ZIEL GEZOND IS. 3 Joh 1:2
Op afstand leven van elkaar is niet makkelijk.
Vandaag kunnen wij videobellen of mailen.
Johannes, de schrijver van de brief, moest zijn innerlijke verbinding met
de lezer - gelukkig voor ons - op papier zetten. Deze verbinding gaat
via God:
Goede wensen voor de gemeente worden God voorgelegd.
Als EBG heeft de synode soortgelijke brieven verstuurd.
Als enkeling schrijven wij zulke wensen aan mensen die ver weg zijn.
Via God worden afstanden korter. Maar ook, het goede wensen voor de
ander, vraagt voor Gods aangezicht eerlijkheid en helderheid.
Dat het u goed gaat - in een situatie van kolonialisme,
dat uw ziel gezond is - in een situatie van extreme ongelijkheid
zijn diepe wensen.
De schrijver weet, dat de mensen in de koloniale situatie van toen te
maken hadden met eenzaamheid en onduidelijkheid, van onrecht en
onmacht.
Maar hij weet ook: dat zusters en broeders getuigden, dat de ontvanger
van de brief in de praktijk brengt, wat die had gehoord over het geloven
in Christus.
Laten wij ook door de voorbede met elkaar verbonden zijn en blijven.
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Jezus Christus zegt :”Wie bij Mij komt, zal ik niet wegsturen.”
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Woord voor de maand Juni
DRAAG MIJ ALS EEN ZEGEL OP JE HART,
ALS EEN ZEGEL OP JE ARM.
STERK ALS DE DOOD IS DE LIEFDE. Hoogl. 8:6
Welk een nauwe verbinding wil een geliefde hebben met het liefhebben:
niet kijken naar een beeld,
niet alleen denken aan
maar direct - ook bij afwezigheid - de ander in het leven voelen
als aanwezig zijn in het leven.
Diepe verbondenheid – aanwezig zijn - gemeenschappelijke waarden
in praktische zin ervaren,
dat wil het uitdrukken:
het zegel op je hart
het zegel op je arm.
Altijd weer hebben de geleerden erover nagedacht:
gaat het hier om wereldse liefde
of om de liefde tussen mens en God?
Vrome Joden hebben een klein doosje met een mini Thora
om hun hoofd en om hun arm gebonden.
En wij?
Sommigen van ons hebben een ketting met een kruis,
anderen dragen het kruis om hun arm,
veel orthodoxen maar ook jongeren laten vandaag de dag het kruis
tatoeëren als teken van verbondenheid.
Wel denk ik,
dat het gaat om de innerlijke diepe verbondenheid.
Het gevoel van de ander laat me niet los.
De behoefde van de ander laat mij niet los.
De ander is verbonden met mijn behoefte.
zr. Christine Welschen
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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 06-17400604
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Afzegging zr. Paulien Matze
Het heeft niet zo mogen zijn
Het heeft niet zo mogen zijn dat de nieuwe verse wind via ds. P. Matze
door de gemeente waaide. Het doet pijn om deze nieuwe realiteit te
aanvaarden. We hadden ingestemd en ons ingesteld op verandering
..... maar: en dan komt de kritische vraag aan mijzelf: is het misschien
niet te makkelijk de verse wind van buiten te ontvangen, in plaats van
zelf tot wind te worden? Elke boom die zich ontwikkelt, ontwikkelt zich
vanuit zijn wortels, door de regen en de zon. Wij kunnen ons zelf ook
ontwikkelen en verversen door naar de wortels van onze identiteit te
kijken: de aanvaarding door God, de liefde van Jezus en de Geest.
We hebben alles in ons, dit werd duidelijk bij de gezinsdienst, waar wij
met elkaar zo fijn hebben gespeeld, geknutseld, gepraat, gelachen...
Laten we de kracht in ons ruimte geven en deze kracht inzetten voor
elkaar. Dan verversen we ons als gemeente.

Wereldgebedsdag
Na twee jaar Wereldgebedsdag als audiodienst konden we dit jaar in
Zoetermeer weer fysiek vieren. Toen wel nog met afstand - het was
feest. U ziet de enthousiaste dames - en de in de Engelse kleuren gedecoreerde liturgische centrum. Wat u niet kunt zien is de onrust: de
Oekraïneoorlog was net begonnen. Dankbaar konden we dan ook in de
voorbede een gebed opnemen, dat het Engelse Wereldgebedsdag
Comité nog had doorgestuurd. Natuurlijk zijn de landen, die meedoen
bij de Wereldgebedsdag niet in alles eens - maar als Christenen op zo
een dag verbonden te zijn, dat was geweldig.

Terugblik Paasbrunch 2022
Op eerste paasdag was het weer een gezegende en gezellige dag in
onze kerk aan de Chasséstraat. Wat begonnen is als een kleine brunch
jaren geleden, is uitgegroeid tot een echte familie paasbrunch van ONZE EBG Haaglanden. Na twee jaar mochten we weer eindelijk bij elkaar komen. Dit heeft de pret of het samenzijn niet weten te drukken.
We hebben de Paasbrunch de afgelopen twee jaar toch op een andere
manier weten te vieren in de vorm van een Paasbox. Dit komt door de
lieve zusters en broeders die zich zo inzetten om voor onze kerk deze
dag tot een gezellig samenzijn met heel veel lekkere gerechten te or7
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ganiseren. Het is voor de commissie van de paasbrunch ieder jaar een
plezier om zoveel mogelijk lekkere gerechten te serveren en de tafel zo
mooi mogelijk aan te kleden. De bijdrage proberen we zo laag mogelijk
te houden dat maakt het ook voor gezinnen mogelijk aan de brunch
deel te nemen. Voor het eerst dit jaar konden de leden van de Club van
100 genieten van hun voordelen…..een korting op de kaarten voor de
brunch. Er zijn een paar trouwe donateurs, maar nog lang niet genoeg;
geeft u dus volgend jaar vroegtijdig op om te helpen, want mooie dingen moeten wij behouden en samen doen. Het was weer een geslaagde middag met als afsluiting de welbekende Paasloterij.. De commissie
bedankt alle broeders en zusters die op welke wijze dan ook hebben
meegeholpen aan dit evenement.

Uitslag Paasloterij
1e prijs lotnr. 74 Levensmiddelenmand
2e prijs lotnr. 71 Paasmand
3e prijs lotnr. 21 Verrassingspakket
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Mededelingen van de Oudstenraad
Beste zusters en broeders,
We zijn op weg naar Pasen. De tijd van overwinning. Jezus staat op uit
de dood nadat hij gekruisigd en begraven is. Deze historische gebeurtenis vinden we beschreven in Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes.
Jezus heeft het goed gemaakt tussen God en de mensen en er is vergeving van alle zonden en schuld mogelijk. Tot slot heeft de dood niet
meer het laatste woord en zullen alle mensen die gestorven zijn, terwijl
ze in Jezus geloven uit het graf opstaan om de Heer te ontmoeten.
Met deze woorden groet ik u en hoop dat u allen in een goede gezondheid verkeert en anders voorspoedig herstelt van ziekte en in alle omstandigheden de nabijheid van onze Heer ervaart.
Helaas hebben wij de afgelopen maand afscheid moeten nemen van
zuster Orlinda Deekman en zuster Maevis Promes. Bij de Heer vangt
het nieuwe leven na de dood aan. Wij wensen de nabestaanden veel
sterkte toe.
Corona heeft de afgelopen twee jaar forse impact gehad op onze levens maar sinds kort proberen wij het “gewone leven” of wat er van
over is weer vorm te geven. Corona zal niet verdwijnen en wordt als
een nieuwe vorm van griep gezien. Ook binnen de gemeente begint
een nieuwe periode waarin het gemeenschapsleven weer opgepakt
wordt en de diensten weer zoveel mogelijk als vanouds worden verzorgd. De werkgroepen kunnen weer regulier samenkomen en de hoop
is dat ook het koor met de repetities kan beginnen.
Prosisa is druk met de organisatie van de viering van haar 40e verjaardag en de activiteitencommissie staat voor een drukke periode van
werkzaamheden. De jaarlijkse Paasbrunch, de Koningsdag Open Huis
en de Bazaar in mei, vergen veel organisatie en vrijwilligers. Verzoek
aan u om u op te geven bij de activiteitencommissie, zodat wij samen
de schouders er onder zetten en er een leuke tijd van maken. Naast
deze bezigheden moeten wij ook oog hebben voor onze broeders en
zusters die nu pas toekomen aan de verwerking van het verlies van
dierbaren of de ervaren eenzaamheid. Wij zijn veel op ons zelf aangewezen geweest en dat heeft op velen van ons diepe indruk gemaakt.
De gevolgen zijn nog merkbaar. Laten wij nu elkaar opvangen, troosten
en bemoedigen en samen met elkaar op weg gaan, met de zekerheid
dat God met ons mee gaat.
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Door corona zijn wij ook niet altijd in staat geweest om stil te staan bij
heugelijke gebeurtenissen. Zo is aan ons voorbij gegaan dat sinds januari 2021 de 60+ club 45 jaar bestaat. Toch, fijn om te zien dat de
‘Kleine Kracht’ (zoals de club officieel heet) daar wel bij stil heeft kunnen staan en dit in kleine kring heeft gevierd. De 60+ is van vaste
waarde binnen onze gemeente en draagt op verschillende fronten bij
aan het gemeenschapsleven in de gemeente. Wij feliciteren de 60+
club en zeggen dank voor de jaarlijkse ondersteuning aan de gemeente
Het met elkaar in verbinding staan door onze wekelijkse erediensten te
bezoeken moet ook weer regelmaat gaan krijgen en moet ons in staat
stellen om wel en wee met elkaar te delen en over de preek in gesprek
te gaan. De anderhalve meter en het mondkapje zijn niet meer verplicht
maar we laten iedereen de vrijheid om hiermee om te gaan.
Het is spijtig dat zuster Paulien Matze heeft besloten om vanwege gezondheidsredenen niet bij ons in de gemeente aan de slag te gaan. Wij
vinden het heel jammer maar respecteren het besluit van zuster Paulien. Wij wensen haar beterschap en het beste voor de toekomst.
Het schoonhouden van het kerkgebouw gebeurt door een groep vrijwilligers die elke zaterdagochtend twee uur vrijmaken om de kerkzaal,
toiletten en koffiekamer schoon te maken. Het is een leuke sociale bezigheid. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die bij toerbeurt hieraan willen
meewerken. U kunt zich opgeven bij de leden van de OR.
Bij de financiële infomiddag van 27 februari en de gemeentevergadering van 27 maart heeft het bestuur haar plannen voor de komende tijd
met u gedeeld. Enerzijds heeft het gebruik van het gebouw onze aandacht en anderzijds is het genereren van zoveel mogelijk inkomsten
door activiteiten binnen onze gemeente een speerpunt.
Op de website zijn de activiteiten opgenomen bij de jaarplanning en in
het maandnieuws en de app blijven wij u informeren over de acties.
Inmiddels is de jaarrekening 2020 goedgekeurd door het Provinciaal
Bestuur.
Vanaf zondag 27 maart zijn wij een enquête gestart naar de mening
van de luisteraars over onze audiodiensten. De komende drie weken
kunt u in de kerk een vragenformulier invullen.
We zullen het formulier ook mailen naar bekende emailadressen. U
wordt verzocht het formulier slechts eenmaal in te vullen. De OR zal
mede met de uitslagen van de enquête een besluit nemen over de toekomst over de audiodiensten.
De komende tijd zullen wij ons als gemeente ook buigen over de vraag
hoe wij het thema duurzaamheid binnen de kerk vorm kunnen geven.
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De klimaatverandering en de gevolgen vragen ook van ons als gemeente om initiatieven te bedenken of binnen EBG Nederland gezamenlijk op te trekken en acties in gang te zetten. Wij zijn samen verantwoordelijk voor de wijze waarop wij met de schepping van onze
Heer omgaan. Ook als broeders en zusters individueel kunnen wij keuzen maken in het dagelijks leven waarbij wij meer stil staan bij het klimaat.
De eerste digitale synodevergadering van de ECP heeft van 5 tot 11
maart plaats gevonden. De besluiten en verklaringen en mogelijke gevolgen voor onze kerk hebben wij bij het schrijven van dit stuk nog niet
ontvangen, maar uiteraard zullen wij u hierover informeren.
Ik kan u wel reeds meedelen dat zr. Damaris Enkelmann en zr. Lilian
Stuger-Kembel zijn gekozen als afgevaardigden naar de Uniteitssynode 2023. Als plaatsvervangers werden br. Volker Schulz en br. Vivian
Winter gekozen. Het Provinciaal Bestuur benoemde br. Raimund
Hertzsch als afgevaardigde en br. Johannes Welschen als plaatsvervanger.
Broeders en zusters, de Russische inval in Oekraïne heeft de wereld
geschokt en de opvang van de vluchtelingenstroom heeft in Nederland
veel aandacht. Ook in financiële zin zijn veel acties op touw gezet om
de mensen in en buiten de Oekraïne te ondersteunen. Wij hebben als
gemeente een collecte bestemd aan giro 555. De vraag blijft, hoe wij
als gemeente ook in praktische zin aan de opvang van vluchtelingen
kunnen bijdragen of op welke andere wijze wij acties kunnen ondersteunen. Laten wij ook de vluchtelingen uit ander landen niet vergeten.
Ideeën zijn van harte welkom.
Tot slot, in deze tijd van het jaar gedenken wij het lijden van Jezus. Het
is de tijd van inkeer en afzien van veel onze vaste gewoonten. Dit in
aanloop naar het Paasfeest waarin wij in het volle leven geloven en
prijzen. De opstanding van de Heer uit de dood waarmee ook de overwinning van het goede over het kwade tot uitdrukking komt. Ik wens u
toe dat wij in de lijdenstijd leven naar de woorden uit Mattheus 10:28:
Wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen
doden’.
Broederlijke groeten, Vivian Winter
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Enquête audiodiensten
Beste broeders en zusters,
Op zondag 27 maart heb ik u bij de mededelingen geïnformeerd over
het beëindigen van het dienstverband met de Broeder Uniteit door ds.
Paulien Matze.
Met ingang van 1 maart 2022 was ds. Matze voor 25% beroepen in onze gemeente. Over de reden van de opzegging was het bestuur nog
niet formeel in kennis gesteld. Inmiddels is een brief van het Provinciaal
Bestuur ontvangen waarin is meegedeeld dat de slechte gezondheid
van ds. Matze de voornaamste reden is voor beëindiging van het
dienstverband nog voordat zij bij ons in de gemeente een dienst had
verzorgd. Wij vinden het jammer maar respecteren haar besluit. Wij
wensen haar beterschap en het beste voor de toekomst.
De komende weken doen wij onderzoek doen naar uw menig over de
audiodiensten. U krijgt via de mail of in de kerk een enquêteformulier
toegestuurd/uitgereikt.
Vriendelijk verzoek om dit formulier in te vullen en aan de Oudstenraad
te retourneren. Het verzoek is slechts eenmaal een formulier in te vullen. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.
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ENQUÊTE EBG HAAGLANDEN E.O.
Broeder / Zuster,
Wij doen onderzoek naar uw ervaring met de audio diensten onze
gemeente Graag verzoeken wij u onderstaande vragen in te vullen en
het formulier bij een van de leden van de Oudstenraad in te leveren.
Naam:
Leeftijd:
Geslacht:
waardering

Vraag

Niet eens Neutraal

Mee eens

Het geluid van de audiodienst is goed
De audiodienst beluister ik altijd op zondag
De audiodienst vervangt de fysieke samenkomst goed
Ik wil graag ook de liturgie bij de audiodienst
De audiodienst moet blijvend aangeboden worden
Heeft u nog iets gemist in de enquête of dat u nog een opmerking of suggestie
mee wilt geven dan kunt u dat hier vermelden.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hartelijk dank voor uw medewerking
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Weekoverzicht
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

zaterdag

10.00-12.00

Schoonmaak
Oudstenraad
kerk
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:

- Laak:

2e zaterdag om 18:00 dienst in Huize Stanfasti
Ds. C. Welschen : 015- 8875820
- Zoetermeer:
1e en 3e zondag om 14:00 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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Ingezonden
De Kleine Kracht
1 februari 2021 was het 45 jaar dat de 60+-club “De Kleine Kracht”
was opgericht.
De zusters hebben dit heugelijk feit niet kunnen vieren omdat Covid
hoogtij vierde in Nederland.
De 60+-club de “Kleine kracht” is een steungroep zowel voor zusters
als voor broeders boven de 60 jaar van de Evangelische Broedergemeente Den Haag. Aan de wieg van de oprichting hebben gestaan:
wijlen Zr. A. Anches, kosteres en wijlen dominee Legene.
Zonder andere zusters te kort te doen noem ik ook wijlen zuster Brewster; wijlen zuster Kensenhuis en wijlen zuster Linger.
Helaas zijn het, zoals ook in de kerkdiensten, voornamelijk de zusters
die deze groep in stand houden met één of twee broeders.
De 60+ club is opgericht op 17 februari 1976 en zet zich in voor diaconale hulpverlening aan de zusters. Dagelijks is er contact tussen de
zusters onderling.
De zusters hebben vrijwillig de volgende werkzaamheden gedaan, onder het motto: “Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de
Heer is en niet voor de mensen”
1.
Schoonmaak van de kerk
2.
De kerk aankleden bij het Avondmaal; belijdenis; 1 juli viering;
het kerstfeest.
3.
De dominee assisteren bij het huis-Avondmaal; Avondmaal;
belijdenis; avond of middag zegen bij verjaardagen
4.
Koken bij en voor het zendingsfeest. Daarom heeft EBG Den
Haag de eeuwigdurende stempel dat het de meeste gelden opbrengt
t.b.v. het zendingsfeest.
5.
Postpakketten met kleding; lakens gestuurd naar Huize Albertine in Suriname.
6.
Een deel van de contributie en van de opgehaalde collecte werd
aan de kerk gedoneerd t.b.v. o.a. tegemoetkoming in de energie kosten
en de diaconale hulpverlening in Suriname.
7.
Gezamenlijk hebben zij, los van de contributie en collecte, extra
ervoor gezorgd dat:
•
Dat er jaarlijks een grote mand vol Surinaamse levensmiddelen
en lekkernijen gemaakt werd ter verloting op het oogstfeest.
•
Vier jaar hebben zij enthousiast meegedaan in de groep van
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40 met 1 trance van € 500.- voor de aflossing van de lening van €
100.000.- Er is zelfs meer dan € 500.- per jaar gedoneerd.
• Zij hebben voor 4 van de 7 duurzame, energie zuinige lichtbakken in
de koffiekamer een bijdrage geleverd.
Een deel van de vermelde vrijwillige werkzaamheden hebben zij in de
loop van de 45 jaar moeten afstoten vanwege hun hoge leeftijd.
Een keer in de week en wel op de donderdagmiddag komen de zusters
van 14.00 – 16.00 uur in de koffiekamer van het kerkgebouw bijeen.
Er wordt begonnen met een meditatief moment, want Gods woord is
het woord des levens, dat hen bemoedigt en vreugde schenkt. Dat hen
iedere dag opricht en de goede weg wijst, dat hen troost en tot dankbaarheid stemt. Daarna wordt een thema of opdracht uitgevoerd.
Zo hebben de zusters kerststerren leren maken.
Zij hebben kaarsen gedecoreerd. Ze hebben een thema van bekende
liederen en hun verhalen behandeld.
Verschillende Bijbelteksten hebben ze nader toegelicht gekregen.
Er is ook een moment van plezier als er een jarige is. Verschillende oude verhalen werden verteld door wijlen zuster M. Rahman.
Verder hebben zij ook een aparte kerstviering tevens afsluiting van het
jaar. Er is een etentje en een ieder krijgt dan een met zorg uitgekozen
cadeautje.
De zusters betalen maandelijks € 3 contributie. Dit geld gebruiken zij
o.a. voor cadeautjes als een zuster een bigi jari viert. Een bigi jari is
een kroonjaar, als iemand haar 65ste ,70ste ; 75ste ; 80ste ; 90ste verjaardag viert.
Ter afsluiting van de samenkomsten over het eerste halfjaar en wel in
de maand juli, maakten de zusters met een deel van de contributie een
uitstapje. Met de Covid maatregelen is er drie jaar geen uitstapje geweest. Overigens kunnen de zusters gezien hun leeftijden niet meer zo
vlot wandelen op de markten en de mooie plaatsen die bezocht werden. Het laatste uitstapje was in 2014 naar Staphorst. Daar hebben de
zusters het verhaal kunnen horen over het ontstaan van de klederdracht van Staphorstervrouwen en hebben ze uitvoerig kunnen vertellen over hun eigen vroegere klederdracht, de Koto, Jaki en hoofdoek.
Opvallend was dat veel details van deze klederdrachten overeenkwamen.
Als u naar ons kijkt dan kunnen we niet meer spreken van 60+ club
maar van 80+ club want vele van ons zijn boven de 80 jaar.
Wij hebben dit te danken aan de genade van de Heer onze God in wie
wij een rotsvast geloof hebben.
Met de dagwoorden van Donderdag 17 februari 2022
Leid mij in uw waarheid en leer mij Ps. 25 vers 5
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Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult
de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken Joh.8 de verzen
31 en 32. Met deze woorden wordt een ieder van de EBG Haaglanden
uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de 60+ club “De Kleine Kracht”.
Op weg naar 50 jaar 60+-club “De Kleine Kracht”.
br. H. Belfor

Bijbelgroep
Lieve lezers,
Wij van de Bijbelgroep alsook de andere werkgroepen mogen weer
samenkomen in de koffiekamer EBGH. Wij weten niet voor hoe lang. In
ieder geval stemt dat ons prettig en hebben wij er reuze zin in om over
het geloof te praten, bidden, van gedachten wisselen en meer met een
paar stukken uit de Bijbel welke u mag doornemen als opfrissing.
Gebed geeft je een aanleiding om tot God te bidden: 1 Sam.30:24
Pasen komt eraan en wij lezen hierover in handelingen: 13:41
Hemelvaart vieren we 40 dagen na Pasen: Handelingen 1:3.
Hemelvaart herinnert aan de terugkeer van Jezus naar zijn hemelse
vader. Tien dagen later wordt het feest van Pinksteren gevierd en dit
lezen wij in Handelingen 2:1-13 waar de leerlingen van Jezus in Jeruzalem bij elkaar zijn om samen het Pinksterfeest te vieren.
Allemaal steeds terugkerende gebeurtenissen in de Bijbelverhalen
waar wij over kunnen praten en van gedachten wisselen.
Wij worden opgeroepen leefregels uit de Bijbel na te leven. Dagelijks
zeggen wij van God te houden maar is dat zichtbaar? Trouw blijven aan
hem ligt aan ons.
Kort gebed:
Liefdevolle Vader,
Dankbaar zijn wij als wij voor uw troon van Genade komen. U zorgt
goed voor ons en wij vragen u ons te helpen om te leven volgens het
woord. Here u bent het woord. Wilt u ons vergeven voor al onze misstappen. Dank u Vader voor alles wat u ons dagelijks geeft in dit leven.
U bent Onze Vader en laten we het licht zijn overal waar we mogen
komen. Amen!
Lied: Breng dank aan de eeuwige. Breng dank aan de heilige
Breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond
Want nu zegt de zwakke: Ik ben sterk
Zegt de arme: Ik ben rijk
Om wat de Here heeft gedaan voor ons. Breng dank.
Namens de Bijbelgroep
zr. Irene Becker
17
Jezus Christus zegt :”Wie bij Mij komt, zal ik niet wegsturen.”
Joh. 6: 37.

De Ramadan
Vanaf zaterdag 2 april breekt de vastenperiode aan voor miljoenen
moslims wereldwijd. Het vasten vangt aan rond 05.00 in de ochtend en
duurt tot ongeveer 20.00 en 21.00 uur. Zowel in de ochtend als avond
wordt er gebeden en wordt het vasten gebroken met de Iftar ( de maaltijd). Zieken, zwangere vrouwen en jonge kinderen hoeven niet te vasten. Als het vasten wordt onderbroken, kan dit op een ander moment
weer worden “ingehaald”.
In de periode van vasten wordt aan extra liefdadigheid en vrijgevigheid
gedaan en kenmerkt deze tijd zich in opoffering en bezinning. Hier is
enige gelijkenis met de lijdenstijd waarin ook wij afzien van vele gewoonten in het dagelijks leven en tot inkeer komen. Tijdens corona
werd ook het gezamenlijk bidden en nuttigen van de maaltijd bemoeilijkt maar dit jaar kan dit als vanouds weer worden gevierd. De Ramadan eindigt met het Suikerfeest op 1 en 2 mei.
Het is gebruikelijk dat in de moskeeën veel maaltijden samen worden
gebruikt en dat men welkom is daarbij aan te schuiven.
Wij wensen de moslims een gezegende vastentijd toe.
br. Vivian Winter

Mama
Lieve mama kom eens even,
Met je hoofd heel dicht bij mij.
Ik wil je graag een kusje geven,
en je krijgt er nog één bij.
’t Is geen parfum of een lipstick,
’t is een heel heel ander ding.
’k Zal het nu maar snel verklappen,
‘t Is een mooie tekening.
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De geschiedenis van Vaderdag
Mevr. Sonora Smart- Dodd uit Washington kwam begin 1900 voor het
eerst met het idee voor een vaderdag. Ze wilde een speciale dag om
haar vader William Dodd te eren.
Deze vader kwam er alleen voor te staan, toen zijn vrouw bij de geboorte van hun zesde kind kwam te overlijden. In z’n eentje heeft hij
alle kinderen opgevoed.
Toen mevr. Smart-Dodd later zelf volwassen was, realiseerde ze zich
hoe moeilijk het voor haar vader is geweest om als alleenstaande ouder zijn kinderen groot te brengen.
De eerste Vaderdag werd gevierd op 19 juni 1910 in Washington ( 5
juni was de geboortedag van haar vader). Hierna namen meerdere staten deze viering over. President Johnson stelde in 1966 vast dat de
derde zondag in juni voortaan Vaderdag zou zijn.
Sinds de jaren 70 wordt Vaderdag ook in Nederland gevierd. Vaderdag
is tegenwoordig een dag waarop niet alleen vaders in het zonnetje
worden gezet, maar alle mannen die een vaderrol hebben.

De hand van mijn vader
Aan de buitenkant
is de hand van mijn

vader
een polderland
met riet en pluimgras
blauw gezwollen beken
en hier en daar, verstrooid
wat zonnebloemen.
Aan de binnenkant
is de hand van mijn vader
een stafkaart
met snelwegen
en wandelpaden.
Ik vind er altijd
de weg op
naar huis.
Vadersdag gedicht : Armand van Assche
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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:
01 mei Diaconessenhuis EMMAUS (ECP)
08 mei Jongerenwerk
15 mei Vakopleiding Jongeren Tanzania (ZZG)
22 mei Publiciteit EBG Haaglanden
29 mei Administratie
05 juni Redding kerktoren EBG Niesky (ECP)
12 juni Noodhulp Suriname
19 juni Centrale vrouwenraad (ECP)
26 juni Goede doelen EBGH
3 juli Graf Zinzendorf-Stichting (ECP)
“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
december 2021 & januari 2022

In de kerk uw koninkrijk kome UKK

Datum

Tijd

Dienst

Voorganger

03-04-2022
10-04-2022
17-04-2022
24-04-2022
01-05-2022
08-05-2022
21-05-2022
26-05-2022
29-05-2022
05-06-2022
12-06-2022
19-06-2022
26-06-2022

10:00
10:00
10:00
11:00
10:00
10:00
10.00
14:00
11:00
10:00
10:00
10:00
11:00

Preekdienst
Preekdienst (Palmzondag)
Paasdienst
Zangdienst
Preekdienst
Moederdagdienst
Preekdienst
Hemelvaartdienst
Aria zangdienst
Pinksteren
Preekdienst/Avondmaal
Vaderdagdienst
Keti Kotidienst

br.D. Toemin,
ds.Chr.Welschen
ds.Chr.Welschen
ds.Chr.Welschen
ds.Chr.Welschen
br.D Toemin
ds.Chr.Welschen
ds.Chr.Welschen
br.D. Toemin,
ds.Chr. Welschen
ds.Chr. Welschen
Prosisa
ds.Chr. Welschen

Tijd
14:00
14:00
14:00
14:00
10:00

Dienst
Preekdienst
Paasdienst/wandeling
Preekdienst/Moederdag
Preekdienst
Pinksteren UKK

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

Zoetermeer
Datum
03-04-2022
18-04-2022
01-05-2022
15-05-2022
05-06-2022
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Laak
Datum
09-04-2022

Tijd
18:30

Dienst
Zangdienst

14-05-2022

18:30

Zangdienst

11-06-2022

18:30

Zangdienst

Voorganger
zr. E. Bronne
ds Chr. Welschen
zr. E. Bronne
ds Chr. Welschen
zr. E. Bronne
ds Chr. Welschen

Leiden
Datum
02-04-2022
07-05-2022
04-06-2022

Tijd
15:00
15:00
15:00

Dienst
Preekdienst/Avondmaal
Preekdienst
Preekdienst

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

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.

Beste zusters en broeders,
Wegens omstandigheden is het versturen van het Maandnieuws verlaat.
We hebben er daarom voor gekozen
om de maand juni bij deze editie erbij te
doen. We hopen op uw begrip.
De Redactie
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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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