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Woord voor de maand april
Jezus Christus zegt:
Houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan
de voltooiing van deze wereld.
Mat.28:20

Woord voor de maand mei
Zoals U is er geen, er bestaat geen andere God dan U.
2 Sam. 7:22
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Overdenking
Jezus Christus zegt: Houd dit voor ogen. Ik ben met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooiing van deze wereld. Mat 28.20
Beste zusters en broeders,
Jezus zei deze uitdagende en troostende woorden juist op een moment, nadat zijn vrienden door een wisselgang van gevoelens zijn gegaan: het gruwelijk afscheid aan het kruis, de onverwachte ontmoeting
met de opgestane Heer. Maar niets blijft, ook voor de discipelen niet:
Jezus houdt weer een afscheidsspeech.
Wat doet dit met zijn vrienden? Het verlies van een mens raakt altijd.
Leegte blijft. U hebt het allen al meegemaakt. Leegte voelt niet prettig maar schept ruimte: Teruggeworpen zijn op zichzelf dwingt eigenlijk tot
reflecties over: wie ben ik zonder die persoon? Wat heeft die persoon
toegevoegd aan mijn leven? Hoe kan ik de dank voor de verrijking nu
laten zien? Vragen..... u kent ze allemaal!
Midden in deze vragen komt het woord: Ik ben met jullie - anders dan
gewoon, maar ik laat jullie nooit alleen. Deze toezegging geldt niet alleen tot het einde van ons menselijk leven, het geldt voor de voltooiing
van deze wereld.
Met deze begeleiding kan een ieder van ons moedig om zich heen kijken en dank zeggen voor wat wij ontvangen.
Dit woord motiveert vanuit de herinnering aan het gebeuren op Goede
Vrijdag en Pasen om naar de toekomst te leven. In de EBG deelgemeente Zoetermeer doen wij lichamelijk:
als het niet stormt, wandelen wij ter herinnering aan de opstanding aan
een vredesmonument. Wij belijden; de slachtoffers van geweld zijn met
Jezus gestorven en zullen met Jezus opstaan. En omdat het geweld
niet het laatste woord heeft, zetten wij ons vandaag in voor meer vrede
in de wereld , voor meer gerechtigheid, voor meer "oog voor de ander".
Jezus brengt in beweging… ook degene, die demonstreren voor een
beter klimaat doen dit in Zijn gezelschap; anderen stellen zich open
voor de verstopte en verdrongen gevoelens en ervaren: Hij is erbij;
weer anderen sluiten zich aan bij de huisbezoekgroep of de zaaldienst
… en ervaren: in de ander ontmoet ik Jezus, die op aarde is geweest
"God Immanuel", de God die overal meegaat.
Ik wens, dat u bij de innerlijke en uiterlijke wandelingen ervaart, dat
God u begeleidt.
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.

Op weg ....
Na een lange periode worstelen met de gevolgen van de
hersenschudding in januari 2018, heb ik besloten, in de hoop op
herstel, de poging te wagen naar een revalidatieplek en rustoord te
gaan voor 6 weken. In dit verband dank ik de gemeente, dat jullie het
langer dan een jaar hebben volgehouden met een dominee die last had
van hoofdpijn en misselijkheid.
Ik ben me bewust, dat de gemeente Haaglanden meer dan 6 weken
zonder predikant is.
Maar, de gemeente heeft een Oudstenraad, die veel kan opvangen en
ds. Danny Zinhagel die bereid is om hulp te bieden als dit nodig is.
br. Vivian Winter is verantwoordelijk voor het eventuele contact met
ds. Zinhagel.
Zo een stap vergde van mij een behoorlijke portie moed. Ik ben nog
nooit zo lang in een zorginstelling geweest. Maar het besluit heeft me
ook kracht gegeven. Sommige van u waren een goed voorbeeld. Als je
het leven waardeert moet je iets daarvoor over hebben om het zo goed
mogelijk te maken. Met veel ergere pijnen dan die van mij slikten zij
medicijnen, ondergingen pijnlijke onderzoeken, gingen naar de
fysiotherapeut.
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Dus op deze plaats ook een dank, voor jullie indirecte bemoediging.
Jullie leven, dat God in de zwakke Zijn kracht laat zien. Jullie getuigenis
liet mij onder ogen zien: het is de verleiding om altijd sterk te willen
zijn, weg te lopen voor de pijn en de teleurstelling over uitblijvende
beterschap te verdringen....
Ik verheug me nu al op de Pinksterdienst, waar alle steungroepen en
werkgroepen gezamenlijk vieren, dat de Heilige Geest ook in ons leven
aanwezig is. Wel bouw ik op de bekwaamheid van de Geest, om mij
dan ook bij het Nederlands te helpen, want ik zal in Duitsland deze tijd
doorbrengen.
Gods zegen.
Kerkelijke bijdrage en ons geloof
Soms hoor ik in gesprekken met gemeenteleden een bezwaar over de
“hoge” kerkelijke bijdrage. Soms hoor ik, dat mensen dit niet gepast
vinden en dat de EBG “gierig” is, als ze zoveel geld vraagt.
Echter, als aardse kerk hebben wij geld nodig om onze gebouwen te
onderhouden, onze huren te voldoen, onze elektriciteit en ander lasten
te betalen. En natuurlijk is het niet eerlijk, als de "anderen" (wie dat dan
ook zijn?) voor de niet betalers moeten opdraaien. Maar het is ook niet
goed voor de niet-betalers zelf. Wie niet bijdraagt aan het bestaan van
onze EBG en toch onze kerkdiensten bezoekt, of een begrafenisdienst
aanvraagt, die leeft in afhankelijkheid van al degenen, die maandelijks
hun bijdrage overmaken en zorgen voor de instandhouding van de
kerk. door overschrijven of via collecten bijdragen betekent dat je
participeert, dat je werkelijk (dus ook in het doen en het belijden) deel
uitmaakt van de gemeente en niet leunt op de betalende leden.
Door ons geloof weet een ieder, dat de gaven zijn ontvangen van onze
Heer, die wij alleen ervaren als we ze ook in de realiteit inzetten.
De EBG in Europa is voor haar bestaan afhankelijk, dat u uw gaven
deelt.
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Zuster Rita Moi Thuk Shung heeft na 19 jaar haar werkzaamheden als
Steungroeplid van Zoetermeer beëindigd. De Steungroep heeft de taken herverdeeld en zet de werkzaamheden met het volste vertrouwen
door. Wij zullen in Zoetermeer op 22 april 2019 na de paaswandeling
zuster Rita zonder al te veel “bombarie” dank zeggen voor haar betrokkenheid, inzet en arbeid in de wijngaard des Heren.
Zuster Georgine Bendt-Wijsman heeft aangegeven de komende tijd
niet inzetbaar te zijn voor de verkondiging en met haar is overeengekomen dat zij zelf aangeeft wanneer zij weer ( in overleg) ingeroosterd
kan worden. Er is een verzoek gedaan om meerdere aria diensten en
onderzoek daartoe naar draagvlak gedaan binnen de gemeente. De
OR zal omtrent dit initiatief met de initiatiefnemers in gesprek gaan en
een terugkoppeling verzorgen aan de gemeente.
Met betrekking tot de vacature van de penningmeester zijn wij in gesprek met twee kandidaten. Over de voortgang zullen wij u op de hoogte houden.
Tenslotte is meegedeeld dat indien naar aanleiding van de aangifte bij
de Belastingdienst vragen zijn over gegevens van onze kerk, dan kunt
u hierover contact opnemen met zuster Vanessa Toppin.
Met ingang van 1 mei 2019 zal de klankbordgroep inwerkingtreden. In
deze groep participeren de predikant, organist, gemeenteleden, een
OR lid en leden van de Steungroepen. Het doel is om o.a. onze erediensten te evalueren en feedback te verzorgen aan de OR.
Voor de inhoudelijke behandeling van de agenda, verwijs ik u naar de
notulen die te zijner tijd met u zullen worden gedeeld.
br. V Winter
Beste broeders en zusters,
Verheugd zijn wij om u mee te delen dat ons vrijwilligerskorps is uitgebreid met een aantal nieuwe gemeenteleden. Tot het dienarenkorps
zijn toegetreden zr. Corry Lino en br. Ruben Verweij. De huisbezoekgroep mag zich verheugen op de komst van br. Paul With en zr. Denise Fräser. Tot slot maken zr. Hermien Janssen en zr. Emmy Schotsberg deel uit van de Voorzanggroep.
God heeft ons talenten gegeven om te investeren. Waardevolle talenten waarmee wij verantwoordelijk dienen om te gaan. De vaardigheden
door God gegeven gaan samen met de mogelijkheid om iets met de
vaardigheden te doen.
Wij hopen dat meer gemeenteleden zich aanmelden om hun talenten in
te zetten voor het werk van onze gemeente.
De Heilige geest stelt ons in staat om door middel van goede werken
God eer te bewijzen. De nieuwe vrijwilligers zullen in een dienst aan u
worden voorgesteld.
Zoek de vrede en jaag die na

Ps. 34:15

7

Aanmelden belijdeniscatechisatie
Belangstellenden die meer willen weten over het christelijk geloof, de
bijbel, bidden en nog veel meer thema’s die met het christendom te
maken hebben kunnen zich opgeven voor de catechisatielessen. De
lessen worden verzorgt door de predikant en zullen in september starten zodat u op Palmzondag dan de belijdenis van uw geloof doet. U
kunt zich aanmelden door te mailen naar christine@welschen.net of te
bellen met : 06-17400604.
Met het afleggen van de geloofsbelijdenis beloof je voor God en de
gemeente Jezus Christus te volgen als heer in je leven en naar de wil
van God te leven. Het is een bewuste keuze voor het geloof in Jezus
Christus en God onze Vader.

Mededelingen van de Zondagschool
Huiswerkbegeleiding voor de kinderen van de tienergroep en van
de zondagschool
Alle kinderen van de zondagschool en tienergroep van de EBGH kunnen worden aangemeld voor huiswerkbegeleiding op zondagen na de
dienst. Ook leden die de tieners en kinderen willen bijstaan met Nederlands, rekenen en wiskunde worden uitgenodigd zich e melden. De
focus ligt in het bijzonder op de groepen 7, 8 en de brugklassers.
Aanmelden bij Eric Woerdings tel. 0624583578
Zondag 26 mei om 11.00 uur feestelijke dienst voor jong en oud
met medewerking van Blessi nanga Prisiri.
De organisatie is in handen van het zondagschoolteam en de tienergroep.
Zondag 23 juni uitje naar het scheepvaartmuseum in Rotterdam
We zijn nog op zoek naar een goede aanbieding om de prijs te drukken.
Aanmelden kan bij Eric Woerdings tel. 0624583578
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Volwassenen €6,00
Kinderen
€3,00
(4 t/m 12 jaar)

Pasen vier je gezellig samen.
Kom 1e Paasdag genieten van onze befaamde, overheerlijke Paasbrunch in de EBG-kerk aan de Chasséstraat 1 in Den Haag. De
dienst begint om 10:00 uur en na de dienst starten wij na een korte
pauze met de brunch.
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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
m.u.v.3de dinsdag
Prosisa

donderdag

14.00-16.00

60+ club

br. H. Belfor en
zr. E. Kappel

18:00

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 van de Activiteitencommissie
Zet de volgende data in uw agenda:
Zaterdag 25 mei wordt een Bazaar gehouden in de kerk
“UW Koninkrijk Kome” ten behoeve van het onderhoud
van de kerk. De Activiteitencommissie is al gestart met
de voorbereidingen. Wilt u de commissie ondersteunen
meldt u zich bij een van de commissieleden.
Er is die dag van alles te doen…… Zie ook de flyer verderop in het
maandnieuws.
Enkele tips voor het aanleveren van materialen: we nemen alleen
bruikbaar, schoon, goedwerkend en compleet materiaal in en géén
groot meubilair. Wil iedereen zich daaraan houden? Dat scheelt ons
veel onnodig werk. Bij aarzeling, neem dan eerst contact op met een
van de commissieleden
Zondag 23 juni……..Zomerconcert EBG Haaglanden e.o.
De commissie is druk bezig met de voorbereidingen. Zet de datum
alvast in uw agenda. Het belooft wat te worden. Spetterende prijzen
voor de loterij……geldprijzen, cadeaubonnen, elektronica en nog veel
meer

Zomerconcert
Zondag
23 juni
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MOEDERS VAN ALLE WERELDEN,
geen kind kan zonder U,
kindermonden roepen uw naam in alle talen,
nënë – ana – ama – majka – mare – inahan – mayi – mamma – mor –
Mutter – mother – patrino – ema – äiti – mère – mem – nai – manman –
uwar – makuahine – niam – anya – máthair – nne – móðir – ibu – madre –
dayikê – majka – mater – māte – motina – Mamm – reny – omm – whaea–
yigit – onasi - matka – mae – mamă – tina – MOEDER - 'mè – amai – mama – indung – hooyo – ina – anne – mẹ - mam – unina – iya – umama –
mihkain – inati – 'um – mayry – Mā – mihkain – maĭka – Mǔqīn – deda –
mitéra – Mātā – maan – Hahaoya – muter – Tāyi – anası – mteay – ene –
eomeoni – aem – majka - am'ma – Ā'ī – eej – Āmā – Māṁ – mat' – ammā
– modar – Tāy – Talli – Mæ̀ –
bejubeld in zoveel verhalen, bij ’t afscheid in tranen beweend,
MOEDERS VAN DE WERELD, zoals U is er voor elk kind maar één.

Zondag 12 mei wordt u uitgenodigd om de dienst
waarin de moeders (vrouwen) in het zonnetje worden gezet, bij te wonen.

Zondag 16 juni wordt u
uitgenodigd om de
dienst waarin de vaders
(mannen) in het zonnetje worden gezet bij te
wonen.
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Hemelvaartsdag
Op de 40ste dag na Pasen vieren we Hemelvaartsdag. Dit feest heeft,
anders dan zoals Pasen en Pinksteren, geen wortels in het Oude Testament, waarmee het toch nauw verbonden is. Het gaat terug op een
gebeurtenis in het Nieuwe Testament.
Hemelvaartsdag in de Bijbel
De gebeurtenis die we herdenken tijdens Hemelvaartsdag staat in het
boek Handelingen 1. Nadat Jezus uit de dood is opgestaan, verschijnt
hij regelmatig aan zijn discipelen. Hij geeft hen meer uitleg over de kern
van de boodschap die hij in de drie jaar daarvoor vertelt heeft: het Koninkrijk van God. Hij geeft hen ook instructies over hun taak in de wereld als Jezus niet meer bij ze zal zijn en ze de Heilige Geest zullen
ontvangen. Op de 40ste dag na Pasen neemt hij de discipelen mee
naar de Olijfberg. Hij vat hun opdracht nog even kort samen en terwijl
hij met hen praat en hen zegent, wordt hij van de aarde opgenomen.
Terwijl ze hem nastaren in de lucht, wordt hij aan hun blik onttrokken
door een wolk.
Wat is de betekenis van Hemelvaartsdag voor de kerk?
Opdracht: vertel het evangelie aan alle mensen
Vlak voor zijn hemelvaart geeft Jezus aan zijn volgelingen een opdracht: hij wil dat alle mensen het evangelie horen om gered te worden
van hun zonden. Zijn volgelingen moesten brengers van vrede en
vreugde zijn om alle volken het goede nieuws te brengen.
Belofte: Jezus gaat voor ons uit
Jezus is naar de hemel gegaan als onze 'voorloper'. Door het geloof is
ons hart nu al met de hemel verbonden, waardoor we (soms) al iets
van de hemelse rust mogen ervaren.
Hoop voor de wereld
Terwijl zijn volgelingen Jezus verbluft nastaren, zijn er plotseling engelen die zeggen dat Jezus op dezelfde manier zal terugkeren. Dat is de
hoop van het christendom: Jezus zal terugkomen om het werk dat hij
begon – de aarde te bevrijden – af te maken: hij komt terug om de aarde te vervullen met gerechtigheid en vrede.
Hoe wordt dit feest gevierd?
Er is al een geschrift uit de vijfde eeuw dat er zoiets als Hemelvaartsdag gevierd wordt. Vanaf de middeleeuwen is het in ieder geval zeker
dat Hemelvaart een echte feestdag was. De priesters hielden in die tijd
de nacht voor Hemelvaart een wake. Veel kerken hebben op Hemelvaartsdag een kerkdienst waarin (in de protestantse) kerk vooral de
opdracht centraal staat: de taak om het evangelie door te geven.
Bron:bijbel.eo.nl
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Mededelingen van de Oudstenraad
Contributie
Beste broeders en zusters,
Dankbaar zijn wij voor alle giften en donaties die wij in welke vorm dan
ook het afgelopen jaar hebben mogen ontvangen. Wij bestemmen deze
middelen voor het kerkelijk werk waar wij als broeders en zusters
samen de verantwoordelijkheid voor dragen. Dank aan de leden van
onze kerk die ook het afgelopen jaar trouw aan hun
contributieverplichtingen hebben voldaan. 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 en daarvoor o.a. het kerkgebouw waar
een ieder die op zoek is naar Gods woord, in liefde bijeen kan komen
om Hem te prijzen en te aanbidden in stand te houden. Met uw
financiële bijdrage stelt u ons hier toe in staat.
Leden die nog niet aan hun contributieverplichting voldoen worden
verzocht hierover in gesprek te gaan met de predikant. De minimale
bijdrage is € 15,00 per maand. Doet u mee? Wij zijn als leden
gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitgaven van onze Gemeente.

Gemeentevergadering
Op 24 maart jl. zijn wij als broeders en zuster in de gemeentevergadering bijeen gekomen.
In deze vergadering hebben wij u geïnformeerd over de volgende zaken. De huisregels die vanaf 01 januari 2019 in werking zijn getreden.
Bijzondere aandacht voor het vrijhouden van de hal bij onze hoofdingang en de hal bij de koffieruimte. Het verzoek is om hier geen fietsen meer te plaatsen.
Aan u is teruggekoppeld dat wij naar aanleiding van de consulatie bij
de werkgroepen omtrent het lidmaatschap van de EBG een voorstel
naar de Centrale Raad hebben verzonden. Hierin gaan wij uit van een
breed ledenbegrip gekoppeld aan de contributie verplichting. Ook de
mogelijkheid van leden met beperkte rechten wordt hierin besproken.
Op 9 maart 2019 zijn de verschillende voorstellen van de EBG gemeenten in Nederland in een vergadering in Zeist besproken. Uiteindelijk zal de Centrale Raad met een verklaring komen waar alle gemeenten zich aan dienen te conformeren.
Zoek de vrede en jaag die na
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Verhaal: De Graankorrel en de Mier
Een graankorrel, die na de oogst op het veld was blijven liggen,
wachtte op regen, zodat hij zich kon laten wegzinken in de aarde.
Toen kwam er een mier. Ze zag de graankorrel, sjorde hem op haar rug en begon moeizaam de lange weg naar haar nest.
De graankorrel drukte op haar kleine, taaie lijf
en leek steeds zwaarder te worden.
“Waarom sjouw je zo? Waarom leg je me niet
neer?” Vroeg de graankorrel.
De mier hijgde: “Als ik je niet meeneem, hebben we geen eten voor de winter. Wij mieren zijn met zovelen en
elk van ons moet zoveel mogelijk voedsel naar de voorraadkamer
slepen.”
“Maar ik ben niet gemaakt om zomaar opgegeten te worden”, zei
de graankorrel. “Ik ben een zaadje vol leven. Ik ben er om uit te
groeien tot een grote plant.
Luister naar me, laten we samen een overeenkomst sluiten”.
De mier was blij dat ze even kon uitrusten. Ze legde de graankorrel neer en vroeg: “Wat is een overeenkomst?”
De graankorrel zei: “Als je me hier op de akker laat liggen, in
plaats van me mee te slepen naar je nest, dan zal ik je honderd
graankorrels schenken voor je voorraadkamer.”
De mier dacht na. Honderd korrels in ruil
voor één enkele?
Maar dat was een wonder! “Hoe gebeurt
het dan?” Vroeg ze.
“Dat is een geheim”, antwoorde de graankorrel, “dat is het geheim van het Leven. Graaf nu een klein kuiltje in de grond,
begraaf me daarin en kom dan over een
jaar terug.”
Er ging een jaar voorbij.
De mier keerde terug.
En de graankorrel had woord gehouden.
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De plagen over Egypte
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Offerandes januari – maart 2019
Den Haag
27-01-2019 €
€
€
03-02-2019 €
€
€
10-02-2019 €
€
€
17-02-2019 €
€
€
24-02-2019 €
€
€
03-03-2019 €
€
€
10-03-2019 €
€
€
17-03-2019 €
€
€
24-03-2019 €
€
€
31-03-2019 €
€
€

45,34
65,00
41,45
98,85
71,70
78,70
55,80
51,65
46,30
62,36
58,80
48,85
52,60
59,64
63,85
62,65
100,20
77,96
30,42
42,00
31,05
66,21
79,50
56,30
178,05
112,75
111,65
79,60
100,80
66,15

Eigen gemeente
Korenfestival
Aflossing Hypotheek
Eigen gemeente
Nederlands bijbel genootschap
Aflossing Hypotheek
Eigen gemeente
Kerkmuziek
Aflossing Hypotheek
Eigengemeente
Diaconie
Aflossing Hypotheek
Eigen gemeente
Fondsenwerving
Aflossing Hypotheek
Eigengemeente
Jeugdwerk
Aflossing Hypotheek
Eigengemeente
Uniteitscollecte (CK) Haflong Zuid
Azië Aflossing Hypotheek
Eigen gemeente
Pasensi
Aflossing Hypotheek
Eigen gemeente
Betere zorg Diakonessenhuis Suriname
Aflossing Hypotheek
Eigen gemeente
Goede doelen
Hypotheek
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Zoetermeer
20-01-2019
03-02-2019
17-02-2019
01-03-2019
03-03-2019
17-03-2019

€ 55,90
€ 41,50
€ 29,70
€ 26,39
€ 24,15
€ 36,35
€ 42,05
€ 30,25
€ 35,85
€ 44,30
€ 105,00

Eigen gemeente
Eigen gemeente
Huur Kerkgebouw
Eigen gemeente
Huur kerkgebouw
Eigen gemeente
Eigen gemeente
Huur kerkgebouw
Eigen gemeente
Huur kerkgebouw
Huur kerkgebouw

Laak
26-01-2019
09-02-2019
23-02-2019
09-03-2019
23-03-2019

€79,25
€23,55
€45,00
€ 27,20
€ 42,75

Kerkelijk werk
Kerkelijk werk
Kerkelijk werk
Kerkelijk werk
Kerkelijk werk

€29,20
€ 34,40

Eigen gemeente
Eigen gemeente
Eigen gemeente

Leiden
02-02-2019
02-03-2019
06-04-2019

Opbrengsten Broodjes Bijzondere ontvangsten UKK
28-01-2019
03-02-2019
10-02-2019
17-02-2019

€ 53,00
€ 41,00

broodjes
broodjes
broodjes

03-03-2019

€ 36,50
€ 92,60
€ 61,25

10-03-2019

€ 33,00

broodjes

17-03-2019

€ 39,50

broodjes

24-03-2019

€ 39,50

broodjes

31-03-2019

€ 53,00

broodjes

24-02-2019

03-02-2019
04-02-2019
17-02-2019

€ 150,00
€ 20,00
€ 10,00

gift zr. Emmanuels
Bijbelstudie nm zr. Bijlhout
Gift zr. Bijlhout

10-03-2019

€ 23,00

gift en Bijbelstudie zr. Bijlhout

broodjes
broodjes
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Dienstenrooster
Evangelische Broedergemeente
Haaglanden e.o.
Chasséstraat 1 Den Haag
Kerk: 070 – 2150565
Maart en April 2019

In de kerk uw koninkrijk kome
Datum
18-04-2019

Tijd
19:30

19-04-2019

14:30

21-04-2019

10:00

28-04-2019

11:00

05-05-2019

10:00

12-05-2019

10:00

19-05-2019

10:00

26-05-2019

11:00

30-05-2019

14:00

02-06-2019

10:00

09-06-2019

10:00

16-06-2019

10:00

23-06-2019

10:00

30-06-2019

11.00

Dienst

Heilig avondmaal
Goede vrijdag
Preekdienst (Pasen)
Zangdienst
Preekdienst
Moederdagdienst
Preekdienst
Jongerendienst
Hemelvaartdienst
Preekdienst
Pinksteren
Vaderdagdienst
Preekdienst
Preekdienst/Keti Koti

Voorganger
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
ds. J. Welschen
ds. E stam
bisschop H Hessen
Jeugd/Zondagschool
ds. J. Welschen
br. D. Toemin
ds. Chr. Welschen
Prosisa
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen

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.
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Diensten van de Hindoestaans Christelijke Werkgroep
in de Chasséstraat 1

In de ADVENTSKERK Julianalaan 3, wijk 12, ZOETERMEER

Datum
22-04-2019
05-05-2019
19-05-2019
02-06-2019
16-06-2019

Tijd
12:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

Dienst
Paasliturgie/wandeling
Paasdienst
Moederdagdienst
Zangdienst
Preekdienst
Preekdienst

Voorganger
ds. Chr. Welschen
ds. J. Welschen
br. HJC Belfor
zr. E. Bronne
ds. Chr. Welschen

In HUIZE STANFASTI 1ste Laakdwarsweg 7, DEN HAAG

Datum
18-14-2019
27-04-2019

Tijd
10:30
19:30

Dienst
Heilig avondmaal
Zangdienst

Voorganger

11-05-2019
25-05-2019

19:30
19:30

Zangdienst
Zangdienst

zr. E Bronne/zr. A. Karon

08-06-2019
22-06-2019

19:30
19:30

Zangdienst
Preekdienst

br. H.J.C. Belfor/zr.A.Gersie

In DIENSTENCENTRUM
Merenwijk, LEIDEN

Datum
04-05-2019
01-06-2019

Tijd
15.00
15.00

ds Chr. Welschen
br. H.J.C. Belfor/zr.I.Blijd

br. H.J.C. Belfor/zr.I.Blijd
zr. E Bronne/zr. A. Gersie

Merenwijk Rosmolen 28,
Dienst
Preekdienst
Preekdienst

Voorganger
zr.E. Bronne
zr. E. Bronne

Gebedsgroep voorafgaande aan de kerkdiensten
In de Chasséstraat (ongeveer 30 minuten)
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25 mei
11:00 – 17:00 uur
EBGHaaglanden
Wilt u meehelpen met het
opbouwen of uitzoeken van
spullen op 19 of 24 mei?
Geef het even door…………
Heeft u spullen t.b.v. de bazaar bel:
Irene Becker
0611167482
Vivian Winter 0629627980
Marcia Weidum 0616317458
U kunt tot vanaf 5 mei op de zondagen
tot 14:00 uur uw spullen inleveren in de
kerk. U kunt ook op 24 mei spullen inleveren van 17:00 tot 20:00 t.b.v. de
bazaar aan de Chasséstraat 1
Na de bazaar gaan we vanaf 17:00 uur
opruimen. Extra mensen zijn daarbij
van harte welkom!

Rad van Fortuin

Vele handen maken licht
werk!!!
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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.

