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De Heer zegt: zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten.

Jesaja 66:13
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Woord voor de maand augustus
God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God,
en God blijft in hem.
1 Joh. 4:16

Woord voor de maand september
Alles heeft God voortreffelijk gemaakt op zijn tijd; ook heeft
Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens van het
werk dat God doet, van het begin tot het einde,
iets kan ontdekken.
Pred. 3: 11 (NBG)Joh.19 vs30
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Overdenking
God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God,
en God blijft in hem.
1. Joh 4:16
Beste zusters en broeders,
Ik groet u en wens u een gezegende Herrnhutter maand toe. Het motto
herinnert ons aan de diepe verbondenheid van God met de mens. Ik
vond onlangs op het internet een mooi stuk, dat ik u in de plaats van
een overdenking wil aanreiken. Jammer genoeg was de naam van
degene die het schreef niet erbij vermeld.
Mijn kind,
Je kent Mij misschien niet, maar Ik ken je door en door
(Psalm 139 vers 1)
Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat
(Psalm 139 vers 2)
Alles wat je doet is bij Mij bekend (Psalm 139 vers 3)
Want je bent gemaakt naar mijn evenbeeld (Genesis 1 vers 27)
Voordat je verwekt werd, kende Ik je al (Jeremia 1 vers 5)
Je bent geen vergissing (Psalm 139 vers 15)
Ik heb je prachtig gemaakt (Psalm 139 vers 14)
Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder (Psalm 139 vers 13)
Mijn verlangen is om je te overladen met mijn liefde
(1 Johannes 3 vers 1)
Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen
(Matteüs 7 vers 11)
Want Ik ben de perfecte Vader (Matteüs 5 vers 48)
Ik geef je wat je nodig hebt (Matteüs 6 vers 31-33)
Ik denk oneindig veel aan je (Psalm 139 vers 17-18)
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen (Jeremia 32 vers 40)
Want je bent mijn kostbare bezit (Exodus 19 vers 5)
Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden
(Deuteronomium 4 vers 29)
Ik ben de Vader die je troost in al je verdriet (2 Korintiërs 1 vers 3-4)
Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je (Psalm 34 vers 19)
Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik jou gedragen
(Jesaja 40 vers 11)
Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van mijn Zoon, Jezus
(Johannes 17 vers 23)
3
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Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant sta en niet tegenover je
(Romeinen 8 vs 31)
En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk
(2 Korintiërs 5 vers 18-19)
Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou
winnen (Romeinen 8 vers 31-32)
Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen (2 Korintiërs 5 vers
18-19)
Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook (1 Johannes 2 vers 23)
Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt
(Lucas 15 vers 7)
Mijn vraag is: Wil je mijn kind zijn? (Johannes 1 vers 12-13)
Ik wacht op je… (Lucas 15 vers 11-32)
Je Vader
Goede ervaringen met de verbondenheid met God toegewenst!
zr. Christine Welschen

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

Bereikbaarheid kerkkantoor:
U kunt ons elke maandag voor raad en daad bereiken
van 11.00 - 14.00 uur op 070 – 2150565.
In een regiogemeente, zoals wij in Haaglanden ons EBG kerk- zijn
beleven, heb je als lid een gezamenlijk aanspreekpunt nodig om o.a.:
Je adreswijziging door te geven,
Een verjaardagzegen aan te vragen,
Verhuur van de kerkruimte enz.
Op het kerkkantoor zijn op de maandag aanwezig:
de dominee en zr. Etina Bronne.
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Gebed en troost voor de zieken
In de brief van Jacobus 5 vers 12-20 lezen wij wat te doen als er in de
gemeente zieken zijn.
Jacobus vertelt ons ook dat het Gebed veel vermag. Met andere
woorden Hij leert ons, dat wij niet moeten ophouden God om hulp en
genezing te bidden. Het kan zijn dat zij, die ziek zijn neigen de moed
op te geven als ze op een kortere termijn geen tastbare resultaten
zien, en dan in die onmachtige momenten denken dat de gebeden
door God niet verhoord worden. God verhoort alle gebeden, maar op
zijn tijd. Hij weet wat goed is, en wat al zijn schepselen nodig heeft.
Laat niemand zeggen: ik word van Godswege verzocht. God strijdt ook
met de zieken de strijd, want ziekte komt niet van God. God is Liefde
en de ware Liefde van God, doet de ander geen kwaad noch pijn. Bidt
God om genezing naar lichaam ziel en geest en Hij zal u genezen. God
staat altijd aan onze kant. Wees niet bang en kijk niet angstig rond,
want Ik ben met je. Dit zijn de Woorden, die Hij zelf heeft uitgesproken.
God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in
benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatst zich de
aarde en wankelden de bergen in het hart van de zee. (Psalm 46:2-3)
Onze gedachten en gebeden gaan naar u allen uit. Amen.
zr. G. Bendt-Wijsman

In memoriam br. Eugene Lunes.
Diep bedroefde familieleden, vrienden en
kennissen, broeders en zusters,
Onze gedachten en ons hart zijn nu vol
dankbaarheid bij broeder Eugene en het leven dat
hij op aarde heeft geleid. Allen hebben wij hem op
één of andere manier gekend en kunnen hem op
verschillende wijze typeren.
Over een ding zullen we het wel met elkaar eens
zijn: zijn geloof in God, de vader was rotsvast.
In zijn leven is broeder Eugene dienstbaar
geweest aan God in het spoor van onze Heer Jezus Christus.
De basis van die dienstbaarheid is Gods totale aanvaarding van ieder
mens als zijn geliefde kind.
Dat is zo volledig en allesomvattend, dat je daardoor bevrijd wordt van
een dwangmatig verlangen om te worden gezien, geprezen en
bewonderd. De werkelijke uitdaging is om onze medemens bij te staan
vanuit een hart dat onverdeeld dienstbaar aan God wil zijn.
De Heer zegt: zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten.
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Deze grondhouding kenmerkte broeder Eugene in het vrijwilligerswerk
binnen onze gemeente. Broeder Eugene was naast lid van de
broedergroep, het koor, het schoonmaakteam ook coördinator en
hoofddienaar van de dienarengroep, totdat de ziekte zijn intrede deed.
Zijn rol als dienaar in de ruimste zin des woords, in de Evangelische
broedergemeente heeft hij altijd naar volle tevredenheid vervuld. Zeer
plichtsgetrouw, verantwoordelijk, vriendelijk en open. Altijd
beschikbaar, bereidwillig en betrouwbaar. De zondagse erediensten,
de BBQ, de concerten, of bij bijzondere gelegenheid in de kerk, de
coördinatie van het dienarenwerk was bij de broeder in goede handen.
Broeder Eugene motiveerde en inspireerde en was altijd trots op de
dienaren.
Een zeer gewaardeerd en gerespecteerde broeder die openstond voor
dialoog en discussies over christelijke waarden.
Voorzichtig gaf hij zijn mening over gevoelige onderwerpen als: witte
kleding bij het Avondmaal? Ja natuurlijk! Aan bepaalde tradities moet je
niet komen. Opvoeden? zeer serieuze taak en verantwoordelijkheid:
discipline en respect waren daarin kernwoorden.
Door zijn ziekte heeft broeder Eugene moeten besluiten de gemeente
niet meer regelmatig te bezoeken. Met dit besluit heeft hij veel moeite
gehad. Hij miste het samenzijn als een gelovige gemeenschap, een
gemeenschap van mensen die kracht en steun vindt bij elkaar en bij
God. Zodra zijn gezondheid het toeliet bezocht hij de diensten en droeg
hij met zijn humor bij aan een gezellige sfeer na de dienst in de
koffiekamer.
De broeder had veel waardering voor de wijze waarop de gemeenteleden het contact met hem onderhielden. De kaarten, telefoontjes,
appjes en e-mails, de bloemen en fruitmanden.
De broeder stelde al deze aandacht zeer op prijs en verzocht mij dit
met regelmaat aan de gemeente door te geven.
Aan de roepstem van onze God en Vader, de schepper van hemel en
aarde is gehoor gegeven en onze broeder, uw vader, echtgenoot,
broer, (groot) opa, oom, neef, zwager of vriend heeft zijn opwachting
gemaakt in het Koninkrijk van God.
Als gelovige mensen weten en geloven wij dat niet de dood het laatste
woord heeft, maar de liefde. De liefde die de broeder ook met ons heeft
gedeeld. Moge ons geloof in Jezus Christus ons, en met name de
vrouw, kinderen en overige familieleden van broeder Lunes de
komende tijd tot steun en sterkte zijn. Rust zacht broeder, uw arbeid
hier op aard is volbracht.
Br. Vivian Winter, namens EBG Haaglanden
De Heer zegt: zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten.
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Ode aan Eugene Eswald Lunes
Onze gewaardeerde broeder is naar huis geroepen op 14 juli 2018.
in juli 2013 is hij toegetreden tot het Dienaren Korps Den Haag.
Op 12 januari 2014 is hij unaniem gekozen tot de eerste coördinator van
het Dienaren korps.
1.Een broeder die altijd klaar stond om te helpen.
2.Een broeder met "gouden" handen.
3.Een broeder die veel kon.
4.Een broeder die zich op vele momenten verdienstelijk heeft
gemaakt in de gemeente
5.Een broeder die voorbeeldig was.
6.Een broeder die altijd netjes gekleed was.
7.Een broeder die een broeder en dienaar was.
Een van zijn uitspraken na een lange bijeenkomst van de zaaldienaren
was : "Mijn inbreng is jullie inbreng en jullie inbreng is mijn inbreng"
Broeder Eugene ontzettend bedankt voor de broederschap en hartelijkheid die we van jou mochten ondervinden.
Waka boeng mi lobi brada !

Br. Martin Peroti

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.
Herrnhutter maand : Gemeente van Gebed
De augustusmaand is altijd in de EBG een bijzondere maand. Aan de
ene kant zijn er weinig mensen in verband met de vakantie. Aan de
andere kant is juist deze maand de maand van herinnering aan het
begin van onze EBG. De maandtekst geeft het motto voor 2018: God is
liefde.
Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. 1.Joh 4:16
Dit thema van verbinding komt bijzonders ter uiting in het gebed.
Daarom is mijn wens, dat wij heel bewust deze maand gebruiken om
over onze verschillende gebeden na te denken.
De Heer zegt: zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten.
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Wij zingen, wij klagen, wij bidden voor ons en anderen, wij vasten, en
ventileren, wij worden stil en luisteren, wij bidden met onze handen ...
De aftrap is de dienst met liefdemaal op 5 augustus, die wordt vervolgd
door een dienst met het Heilig Avondmaal op 12 augustus. Br. Henry
Belfor verzorgt een Ariazangdienst op zaterdag 25 augustus en op 26
augustus verheugen wij ons op de opname van 4 kinderen in ons
midden: Genev Dylan Jovance, Genev Maceo-Steffen, Genev Sadie
Lien Yvonne Eline, en Amina Leider.

Wat kunnen wij doen om onze ecologische sporen op deze
aarde te verkleinen?
De sporen van ons moderne mensen zijn desastreus:
- wij verpesten de lucht
- wij laten water achter aan onze kinderen en kleinkinderen, dat
vervuild is door kleine plasticdeeltjes
- wij verwarmen de aarde
- onze gebruikte pesticide veroorzaken de dood van insecten en
andere schepsels.....
Ook als Broedergemeente Haaglanden zijn we er debet aan. Wat
kunnen wij doen om onze sporen te verminderen?
Wat doet u, opdat uw voetprint het leven van uw kleinkind niet
moeilijker maakt?
God heeft ons de verantwoording over zijn schepping gegeven.
Durven wij met de kracht van God te beginnen met een nieuw,
bewuster levensstijl?
De zendingsorganisatie van de EBG is begonnen: zij steunen eerlijke
producten en eerlijke handel, die EBG-ers in Zuid-Afrika zelf maken uit
rooibos. Dit gebeurt onder de naam “Moravian Merchandise”.
Waarom is dit behulpzaam voor de ecologie?
- Deze producten houden zich aan hoge ecologische standaarden,
- deze producten worden kleinschalig geproduceerd,
- ze helpen de mensen in andere landen zichzelf te helpen
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De Geschiedenis van ‘Uw Koninkrijk Kome’
Op zondag 10 juni jl. heb ik tijdens de themadienst een presentatie
gehouden over de geschiedenis van onze kerk ‘Uw Koninkrijk Kome’.
De presentatie heb ik voorbereid aan de hand van stukken die ik heb
geraadpleegd in Het Haags Gemeentearchief.
Mijn presentatie ging over de geschiedenis vóór de aankoop van de
kerk door EBG Haaglanden. Over de aankoop en wat daaraan
voorafging is geen materiaal te vinden in het Haags Gemeentearchief.
Om daar iets over te kunnen vertellen is het nodig om de archieven van
de EBGN, EBG Haaglanden en de archieven van de Hervormde Kerk
te raadplegen.
Hieronder volgt een samenvatting van mijn presentatie.
In het Haags Gemeentearchief vond ik in archieven van de Kerkvoogdij
der Hervormde Gemeente ’s Gravenhage, toegangsnummer 0282-01;
inventarisnummer 1428, de ‘Akte van Schenking door C. Goekoop aan
de Vereniging Uw Koninkrijk Kome van een perceel bouwgrond aan de
Koningin Emmakade/hoek Chasséstraat, 1989’.
In deze Akte van Schenking, gedateerd 14 december 1889, staat dat
grondeigenaar CORNELIS GOEKOOP DAVIDSZOON, zonder beroep,
aan de wijkvereniging ‘Uw Koninkrijk Kome’, gevestigd te ‘sGravenhage, van welke vereniging de statuten zijn bekrachtigd bij
Koninklijk Besluit van den veertienden oktober 1889 nummer 26, ‘het
perceel bouwterrein gelegen te ‘s-Gravenhage op den hoek van de
Chasséstraat en de Koningin Emmakade op den perceelsgewijzen
kadastrale legger van den gemeente ‘s - Gravenhage bekend onder
sectie W nummer 168, een bouwterrein groot drie aren drieëntwintig
centiaren, schenkt.
In de akte staat dat de schenker het bouwterrein heeft gekocht in maart
1880. De wijkvereniging Uw Koninkrijk Kome is vanaf 1882 actief en
heeft de rechtspersoonlijkheid als vereniging bekrachtigd op 14 oktober
1889.
De schenking is gedaan onder specifieke voorwaarden: ‘Dat op de
geschonken grond een gebouw zal worden gesticht uitsluitend ingericht
en gebezigd als kerk, school of vergaderruimte voor
godsdienstdienstige bijeenkomsten zoo nodig met bijbehorende woning
voor zodanig persoon, wiens tegenwoordigheid bij het gebruik van
bedoeld gebouw zal nodig wezen, overeenkomstig de door hem (de
schenker) goedgekeurde geveltekeningen, zoals die blijken uit een plan
na door partijen gewaarmerkt, aan de tegenwoordige minute is
vastgehecht en daarmee tegelijkertijd ter registratie zal worden
9
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aangeboden, en welk gebouw uiterlijk vóór den eersten November
Achttien Honderd Negentig onder dak zal moeten zijn ondergebracht’.
Vermoedelijk was de heer Cornelis Goekoop Davidszoon al geruime
tijd in gesprek met de Vereniging Uw Koninkrijk Kome over de
voorgenomen schenking. De verwijzing naar het (bouw)plan inclusief
de geveltekeningen is daarvan het bewijs. De bouwplannen waren al in
een vergevorderd stadium; slechts de schenking van de grond diende
te worden geformaliseerd. Vermoedelijk waren de
bouwwerkzaamheden ook al begonnen vóór de bekrachtiging van de
schenking, anders kon het gebouw niet vóór 1 november 1890, slechts
een jaar na de schenking, zijn gerealiseerd.
Was het gelukt? En hoe zag het gebouw eruit?
In de archieven treffen wij deze foto aan:

Het was gelukt om het gebouw eerder af te bouwen. Het werd op 17
oktober 1890 geopend door Ds. C.J. Bryce. Hij was klaarblijkelijk in die
dagen de dienstdoende predikant. In de Acte van Schenking zien wij
zijn naam als getuige, samen met andere getuigen, waaronder de
Hoogwelgeboren Heer Jonkheer meester Sebastiaan Mattheus
Sigismund de Savornin Lohman, lid van de Algemene Rekenkamer.
Wat ik verder in de archieven heb gevonden, zijn krantenberichten die
ons iets vertellen over belangrijke gebeurtenissen en activiteiten.
 In de Haagsche Courant, 15 oktober 1940, verscheen een
bericht dat ‘Uw Koninkrijk Kome’ zijn 50-jarig bestaan viert.
 Op 1 april 1947 werd ds. Talsma beroepen om predikant te
10
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worden van wijkgemeente VIII/IX, met als centrum de Wijkkerk
‘uw koninkrijk kome aan de koningin Emmakade’.
In 1948 werd ‘Uw Koninkrijk Kome’ gerestaureerd door de
Hervormde Gemeente Den Haag



In de Haagse courant 8 februari 1965: 75 jarig bestaan van het
‘Hervormd Wijkgebouw Uw Koninkrijk Kome´’ onder ds. Talsma
wordt gevierd. Het plan is om geld in te zamelen voor een
geluidsinstallatie te gebruiken voor wijk - en contactavonden.



Uit diverse aankondigingen in de kranten, blijkt dat ‘Uw
Koninkrijk Kome’, actief werd gebruikt voor:

# ouderavonden van verschillende zondagscholen in de wijk
# zendingsmiddagen (thema´s met sprekers)
# vrouwenwereldgebedsdag
# voorlichtingsbijeenkomsten
In 1975 werd ‘Uw Koninkrijk Kome’ gehuurd door de Evangelische
Broedergemeente Den Haag.
In een artikel van de hand van ds. J.J. Legene in de Leidsche courant
d.d. zaterdag 10 april 1976, lezen wij: ‘…kon de broedergemeente Den
Haag in december 1975 dankzij de hulp van de centrale kerkvoogdij
van de Hervormde Gemeente ‘Uw Koninkrijk Kome’ als
gemeentecentrum in gebruik nemen’. De eerste doop vond plaats op 4
april 1976.
Ds. Legene schreef ook: ‘Als Broedergemeente in Den Haag proberen
we denkend vanuit de minderheidspositie van de Surinamers wegen te
vinden om de onderlinge relaties te versterken en tot nieuwe relaties te
komen met de wereld waarin wij leven. Dat kan alleen slagen als de
ons omringende samenleving ons niet in een getto terug dringt, maar
deze minderheidsgroep geestelijk, cultureel en sociaal een eigen plaats
laat innemen. Wij willen als gemeente geen schuilplaats zijn in een
vijandige samenleving, maar een plaats van toerusting met openheid
naar binnen en naar buiten, een plaats waar mensen elkaar ontmoeten
en herkennen in het licht van de evangelie en elkaar kunnen
aanmoedigen op het woord van God, een plaats waar mensen tijd
hebben voor elkaar na de dienst. ‘Uw Koninkrijk Kome’ heet het
kapel. Een belofte en een opdracht.’
In 1987 nam EBG Haaglanden het besluit om ‘Uw Koninkrijk Kome’ te
kopen.
zr. Hariëtte Mingoen
De Heer zegt: zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten.
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Terugblik BBQ
Op zondag 15 juli jl. hebben wij onze jaarlijkse barbecue gehouden.
Na een bijzondere dienst van zr. Rita Harry die ons geestelijk gevoed
heeft, hielden wij een korte pauze en gingen over tot de barbecue.
Wij willen de broeders
Harold en Ruben Verwey
hartelijk bedanken voor
hun inzet tijdens de
voorbereidingen en het
bereiden van het vlees.
Verder bedanken wij een
ieder die op welke wijze
dan ook zijn of haar
bijdrage heeft geleverd
om de barbecue te laten
slagen. De heerlijke
salades, verschillende soorten vlees, diverse dranken, meloen en
fruitcocktail, smaakten naar meer. Wij hopen dat u heeft genoten en dat
u volgend jaar weer van de partij zal zijn.
De Activiteitencommissie dankt jullie voor alle steun.

Het oogstfeest vieren wij in onze kerk ‘Uw Koninkrijk Kome’ op
7 oktober a.s. Zoals gebruikelijk ontvangt u de enveloppe voor uw
oogstfeestofferande met het Maandnieuws augustus-september 2018.
Ook in de kerk staan de enveloppen voor u klaar om mee te nemen.
Graag ontvangen wij uw gevulde enveloppe bij de collecte tijdens de
oogstfeestdienst op 7 oktober. God zegene uw gaven.

De Heer zegt: zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten.
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Mededelingen van de Oudstenraad
Wie zijn wij
Beste Gemeenteleden,
Aan u stelt zich voor, Martha Jamin (in de
functie van vice- voorzitter)
Ik heb het genoegen nader kennis met u te
maken.
Ik ben gedoopt in De Kathedraal, de Rooms
Katholieke kerk in Suriname en mijn communie
en vormsel vonden plaats in de Heilige
familiekerk te Zorg en Hoop. Mijn kleuterschool
jaren heb ik doorgebracht op de Rust en Vrede
school (EBG) .
Op 6-jarige leeftijd verhuisde het gezin naar
Zorg en Hoop en leek het mijn ouders een goed idee de overstap te
doen naar een Rooms Katholieke school, ik was immers roomskatholiek gedoopt.
Ik werd niet toegelaten op de Bernadetteschool (RK), (naast de Heilige
familiekerk) de reden was dat ik reeds een EBG-school had bezocht.
Voor mijn eerste heilige communie en vormsel werd wel een
uitzondering gemaakt. Die norm werd toen gehanteerd.
Zo kwam ik samen met mijn broer terecht op de Friedrich
Stahelinschool (EBG) aan de Gravenstraat/Henck Arronstraat.
In Nederland heb ik mij aangesloten bij de jongerengroep ‘Free Choice’
van de EBG Amsterdam toen aan de Kerkstraat, met als predikant Ds.
Belz. Na verloop van tijd en gesprekken gehad met Ds. Polanen ben ik
tijdens een dienst officieel aangenomen als volwaardig lid van de EBGkerk.
27 jaar geleden ontmoette ik mijn man Stanley Dennen tijdens een
landelijke EBG-sportdag. Hij zat in het team EBG-Den Haag en ik in het
team EBG-Amsterdam. Inmiddels hebben wij twee dochters, Samyra
en Ilysa .
Ik moest erg wennen aan deze gemeente en heb nog de eerste twee
jaar frequent gereisd naar Amsterdam voor het bezoeken van de
diensten al daar. Uiteindelijk heb ik besloten niet meer naar Amsterdam
te reizen maar de diensten in Den Haag bij te wonen.
Mijn oudste dochter is inmiddels 21 jaar en ook gedoopt in deze kerk.
Samen met de dochter van dominee Bernard werden peuters onder de
bezielende leiding van wijlen Zr. Orelia Julen opgevangen.
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Zoals bekend, bezoek ik deze gemeente reeds geruime tijd.
In het eerste kwartaal van dit jaar kwam een eind aan het termijn van
de vorige OR en ik werd benaderd door br. Winter met de vraag of ik
ervoor voelde om mij kandidaat te stellen. Ik heb aangegeven dat ik
vanwege mijn werk bedenkingen had. Ik had in eerste instantie ook nee
gezegd. Een belangrijk reden was dat ik niet elke zondag de dienst
kan bijwonen.
Zr. Derby heeft mij ervan overtuigd dat het geen belemmering mag zijn,
om mij dienstbaar te stellen voor Godswerk in deze mooie gemeente.
Het verloop van de verkiezingen is bij u allen bekend.
Ik spreek als nieuw OR-lid met u af dat ik mijn uiterste best doe om de
doelen die wij voor de komende tijd hebben gesteld te verwezenlijken.
Schroom niet met mij in gesprek te gaan bij vragen of onduidelijkheden.
Ik ondersteun het streven onze gemeente te zien bloeien tot een
financieel gezonde, vreedzame, en moedwillige gemeente waar Gods
normen en waarden centraal staan.
DE TEKST DIE IK U WIL MEEGEVEN:
ROMEINEN 9: 14-16
GOD ZEI TEGEN MOZES; IK BEN GENADIG VOOR WIE IK GENADIG WIL
ZIJN EN IK ONTFERM MIJ OVER WIE IK MIJ WIL ONTFERMEN.HET
HANGT ER DUS NIET VANAF OF U GRAAG WILT OF ERG UW BEST
DOET. NEE, HET HANGT AF VAN GOD, DIE HET GOEDE MET ONS
VOORHEEFT.

Lieve broeders en zuster,
Op 29 april jl. ben ik, Inesta Wooding, geïnstalleerd
als oudste raadslid binnen de Evangelische Broeder
Gemeente Den Haag. Ik vind het een hele eer dat
ik deze positie mag bekleden.
Ik zal mijzelf in het kort even voorstellen;
Ik ben Inesta Wooding, moeder van vijf lieve
kinderen. In het dagelijks leven ben ik met veel
plezier actief binnen verschillende vrouwenclubs.
Verder hou ik van koken, wandelen en gezelligheid.
Ik kijk er erg naar uit om Gods werk te mogen doen in Zijn wijngaard.
Onze lieve God zal mij de kracht, wijsheid en genade geven om dit uit
te voeren.
Veel liefs en Gods rijkste zegen, Inesta
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Privacywetgeving in de gemeente
De waarborging van privacy is een belangrijk onderwerp in elke
gemeente. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Als gemeente is het goed
zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van gemeenteleden.
Hier een paar informaties:
1. Waar worden uw gegevens bewaard. Uw persoonsgegevens worden
in de EBG Haaglanden digitaal met het programma Scipio bewaard. Als
lid hebt u recht ter inzage. Dus u mag altijd aan de beheerder zr.
Vanessa vragen, wat over u daar vermeld staat. Voor het geval, dat u
uit de EBG stapt worden deze gegevens vernietigd.
2. Wat gebeurt met de gegevens in de kerkboeken? Als gemeente
worden alle ambtshandelingen (doop, belijdenis, huwelijk en
begrafenis) in het kerkboek ingeschreven. Ambtshandelingen zijn altijd
publiekelijk en als ze verricht zijn horen ze bij de historische data van
de gemeente. Zij worden niet vernietigd.
3. Mag ik het telefoonnummer van de pianist zo maar aan mijn vriendin
geven?
Persoonsgegevens ontstaan, als een naam gekoppeld wordt aan een
ander kenmerk van een persoon, bijvoorbeeld geboortedatum,
telefoonnummer, emailadres. Uw persoonsgegevens mogen
doorgegeven worden aan de leden van de groep, waar uw lid van bent.
Maar, uw persoonsgegevens mogen niet zonder uw toestemming aan
derden worden doorgegeven. Dus de predikant kan niet het
telefoonnummer van een gemeentelid niet doorgegeven aan haar
collega van de PKN kerk - tenzij zij eerst toestemming aan het
gemeentelid heeft gevraagd.
4. U zult opmerken, dat we voorzichtig zijn met foto´s in het
maandnieuws. Omdat ons maandnieuws op een website voor vele
mensen toegankelijk is, die geen lid zijn van onze gemeente, is
voorzichtigheid geboden. Een foto voor een algemeen publiek heeft de
toestemming nodig van degene, die op de foto te zien is.

Augustusmaandlintjes 2018
Vanaf deze maand zijn in de gemeenten de
augustusmaandlintjes 2018 te koop. Deze lintjes
zijn weer speciaal voor de EBG in Nederland
gemaakt. De tekst op de lintjes is de 2e dagtekst
van 13 augustus 2018 in de vertaling van de
Nieuwe Bijbelvertaling.
De Heer zegt: zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten.
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Wij hopen dat met dit lintje het gevoel van verbondenheid in en met de
EBG versterkt kan worden. Wij sluiten daarbij aan bij de traditie van de
Hernhuttermaand die in de Broedergemeente in Suriname leeft.
Wij wensen dat ook voor onze gemeenten de Augustusmaand een
bijzondere maand mag zijn.
‘Wij leerden elkaar lief te hebben’ schreven de zusters en broeders in
het oude Herrnhut in hun dagboek toen zij over het Avondmaal van 13
augustus 1727 verslag deden. Dit avondmaal wordt door velen gezien
als het begin van de Broedergemeente zoals wij die nu kennen. Met de
woorden in hun dagboek beleden de zusters en broeders toen, dat ‘lief
hebben’ in de christelijke gemeente geen simpel gevoel is dat je
zomaar overvalt. Het moet je gegeven en geleerd worden door de
Heilige Geest en je kan het jezelf ook aanleren door het voorbeeld van
Jezus Christus zelf te volgen, het is gave en opdracht tegelijk.
Ook in onze gemeente hebben wij de naastenliefde nodig, waartoe ons
Jezus oproept. De Augustusmaand – Hernhuttermaand is de
gelegenheid om deze liefde verder te ontwikkelen.
Uit: nederland.ebg.nl

Beste broeders en zuster,
De broedergroep “Zonen van Salomo” heeft het initiatief genomen om vervoer ter beschikking te stellen voor gemeenteleden
om op 21 juli jl. de uitvaart van onze gewaardeerde br. Lunes bij
te wonen. Het is fijn om te zien hoe aan het gemeenteleven gestalte wordt gegeven en
vinden het belangrijk om als OR hiervoor onze waardering uit te
spreken. Dank voor dit initiatief en dank aan de coördinatoren
van deze actie.
De OR

Leid je kind op de weg die je zelf ook had moeten inslaan.
Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet;
ik raad u; mijn oog is op u.
(Psalm 32:8)
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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
De Heer zegt: zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten.
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Mededelingen van Prosisa
Prosisa`s jaarlijkse weekendje weg 6 tot met 8 juli 2018
De sisas mogen terugblikken op een ontspannende, informatieve en
fantastisch weekend. In saamhorigheid hebben wij dit weekend door
gebracht in Varkenswaard, een plaatsje dat dicht bij Eindhoven en de
Belgische grens ligt.
Na een ruim 2 uur durende reis kwamen wij op onze verblijfplaats
genaamd Harba Lorifa.
Harba Lorifa is een sfeervolle Bosherberg/ hostel
complex dat ligt zoals de naam al doet denken in
een mooie bosrijk gebied, met ruime keuze aan
activiteiten zoals: sportparken, fietsroutes,
zwembaden en een wandel/looproute naar het
centrum.
Na aankomst hebben wij een
korte tussenstop van ½ uur
gehouden, daarna vertrokken wij
met het openbaar vervoer (de
bus) naar onze 1ste afspraak: het
VVV kantoor waar op ons werd
gewacht voor een stadswandeling.
Tijdens de stadswandeling hebben
wij heel veel cultuur en
bezienswaardigheden mogen horen en zien. Valkenswaard heette in
werkelijkheid Varkenswaar ,maar doordat de inwoners uit deze streek
de R niet konden uitspreken heeft de stad haar naamsverandering in
positieve zin ondergaan. Valkenswaard is bekend geworden door : 
De vele sigarenfabrieken zoals: Agio, Willem II en Hofnar, die toen als
paddenstoelen uit de grond rezen. De sigarenfabricatie voorzag een
groot deel van het dorp van werk en bracht welvaart. Een kritische
opmerking kwam van een zuster die vroeg naar de herkomst van de
tabak. Er werd wel geantwoord door de gids dat het uit Zuid-Amerika
en Indonesië kwam, maar dat de slaven en inheemsen het verbouwden
en daardoor bijdroegen aan de welvaart werd niet opgepikt door de
gids die veel over Valkenswaard kon vertellen.  De naam zegt het al,
hier worden valken getraind en tam gemaakt voor de jacht. (een
bezigheid van de rijkere inwoners of elite uit het buitenland w.o.
vorstelijke personen ).
De Heer zegt: zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten.
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Enkele van deze sigarenfabrieken bestaan nog. Bij terugkeer naar
onze verblijfplaats hebben wij genoten van een heerlijk diner.
Hierna waren de sisas vrij om eigen invulling te geven aan de avond.
De volgende dag: Na een goed en stevig ontbijt genuttigd te hebben
vertrokken wij naar onze volgend avontuur. De sisas die wat minder
mobiel zijn werden opgehaald met een vooraf besproken taxibusje. De
overige sisas gingen wandelend
naar de afgesproken plek waar een
huifkar op ons wachtte. Paard
Isabel heeft ons veilig gebracht
naar bijzondere plekjes en liep
parmantig (in draf en galop) met de
huifkar achter zich aan. In de
huifkar vol vrouwen zat een
mannelijke gids tussen ons die over veel
inspirerende locaties vertelde zoals:
een gecamoufleerde afluisterbunker die de
Duitsers voor een herenboerderij voor
hadden gehouden;
 De oude Begraafplaats; Vroeger was het
niet gebruikelijk om een begraafplaats van
een naam te voorzien. De Oude
Begraafplaats is van ouds een
samenvoeging van een algemene
begraafplaats, waar protestanten zowel
katholieken werden begraven.
In de jaren zestig is de begraafplaats voor
de eerste keer grootschalig uitgebreid door
de aanleg van een afzonderlijke katholieke
begraafplaats. Sinds 1900 is er een afzonderlijke protestantse
begraafplaats bijgekomen.
Ook een bekende Nederlander vond hier zijn laatste rustplaats: de
voetbalcoach Rinus Michels.
Na het diner vervolgden wij onze avondprogramma met het meditatief
gedeelte. Het thema was: “Het brood in onze hand” uit Mattheus 5- dat
gepresenteerd werd door zr. Bendt. Voordat zr. Bendt met de
overdenking begon, heeft zij een moment van stilte in acht genomen.
Daarna werd er gebrainstormd en gediscussieerd. Een inspirerende
overdenking dat door een ieder van ons als positief werd ervaren en
voor een ieder eigen betekenis heeft gehad.
19
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Na de overdenking is een genotspauze ingelast waar met verscheidene
snacks en frisdranken getoost werd. Het was prachtig weer en we
bleven nog lang buiten zitten waarbij de ene fosting- en of Anansietori
werd verteld. Wat hadden wij een plezier met z’n allen. De avond werd
afgesloten met het houden van een korte evaluatie.
De sisas gingen daarna uit elkaar, anderen zijn naar hun kamer gegaan
om de koffers in te pakken, een groepje keek naar de voetbalwedstrijd
en anderen vermaakten zich met het spelen van spelletjes..
Dag 3 tevens onze laatste ochtend. Na het ontbijt hebben enkele sisas
nog een korte boswandeling gemaakt en wij konden met een tevreden
gevoel huiswaarts keren.
Het was een heerlijk en ontspannend weekendje en wij hebben
genoten van ons samenzijn, even weg van de dagelijkse
beslommeringen.
Martha Esajas, Henna Tjauw Foe, Dulcine Leisberger en Karin Madirsan

Mededelingen van de Redactie
De schoolvakantie is begonnen!
Beste jongens, meisjes, tieners en studenten,
Het schooljaar is afgesloten en de vakantie is in volle gang.
Wij feliciteren van harte allen die over zijn, geslaagd zijn of een nieuwe
opleiding gaan doen.
Voor degenen die het schooljaar over moeten doen is het jammer,
maar ga niet bij de pakken neerzitten. Volgend schooljaar is er nog een
kans. Misschien is het nodig om het schooljaar over te doen om
bewuster achter je doel te staan.
Een fijne vakantie en vergeet niet af en toe een boek te lezen om de
hersenen scherp te houden. Geniet!
De redactie bedankt alle kinderen en ouders die de afgelopen jaren
hun bijdrage hebben geleverd aan “Anitri Bromtji”.
De Redactie
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Mededelingen uit andere Gemeenten
Stil staan bij het verleden en samen een toekomst van
vrijheid tegemoet gaan.
Op 1 juli 2018 heeft de Haagse Gemeenschap van
Kerken voor de tweede keer in een oecumenische
dienst de afschaffing van de slavernij herdacht. De
viering vond plaats in de Emmauskerk aan de
Leyweg.
Aan deze dienst werkten mee onze predikant, voorzitter van de Oudstenraad; priester Ad van der Helm van de Rooms katholieke kerk en
pastor Duncan Wielzen. De muzikale begeleiding tijdens de zang kwam
voor rekening van de formatie Sabakoe. Het koor Pasensi en de Antilliaanse dansgroep Ban Pe hebben ook een optreden verzorgd.
Na afloop werd onder het genot van een hapje en een drankje de gelegenheid geboden om met elkaar in gesprek te gaan. Wij kijken terug op
een goede dienst en vragen Gods zegen voor de gesproken woorden.

VISIEDOCUMENT NEDERLANDS SLAVERNIJVERLEDEN
AANGEBODEN AAN WETHOUDER
De Haagse Gemeenschap
van Kerken biedt aan wethouder Rachid Gernaoui
vandaag 13 juli 2018 een
visiedocument aan over
moderne slavernij. Dit onderwerp heeft de kerken in
Den Haag sinds januari bezig gehouden en de kerken
hebben contacten die bevestigen dat slavernij niet
voorbij is.
Aan de ene kant werkt de slavernijgeschiedenis ook nu nog door bij
een deel van de Nederlandse bevolking, met name bij afstammelingen
van tot slaaf gemaakte Afrikanen. Het gaat hier om mensen met wortels
in Suriname en op Curaçao. Deze littekens komen tot uitdrukking in
gevoelens van minderwaardigheid en wantrouwen ten opzichte van nazaten van vroegere slavenmeesters en slavenhandelaren.
21
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Aan de andere kant is slavernij een actueel probleem in vormen van
mensenhandel. In Den Haag speelt dat in de illegale prostitutie en bij
verschillende diplomatieke vertegenwoordigingen.
De HGK vraagt het onlangs aangetreden college van B&W om deze
problematiek niet te onderschatten, om daar waar mogelijk
maatregelen te nemen tegen deze problematiek. De kerken zijn bereid
om samen met de gemeente Den Haag via haar netwerken concrete
situaties te achterhalen. Prudentie is hier geboden omwille van de
mensen zelf die in deze situatie verkeren
Visiedocument Nederlands slavernijverleden
Op 1 juli 2018 is het 155 jaar geleden dat de slavernij in Suriname, op
Curacao en de Nederlandse Antillen werd afgeschaft. 155 jaar na
afschaffing van de slavernij zijn de sporen van deze tragische
geschiedenis nog steeds zichtbaar in Den Haag, internationale stad
van Vrede en Recht. In 2018 bestaan er nog vormen van moderne
slavernij in onze stad, o.a. bij verschillende diplomatieke
vertegenwoordigingen en in de illegale prostitutie.
Als christelijke kerken verenigd binnen de Haagse Gemeenschap van
Kerken (HGK) veroordelen wij deze nieuwe vormen van slavernij met
klem. Wij roepen het college van B&W op zijn invloed aan te wenden
om een eind te maken aan deze moderne vormen van slavernij.
Slavernij hoort niet thuis in een (post)moderne samenleving, en zeker
niet in een stad als Den Haag.
Uit recent onderzoek blijkt tevens dat het slavernijverleden ook nu nog
doorwerkt bij een deel van onze Nederlandse bevolking, met name bij
afstammelingen van tot slaaf gemaakte Afrikanen. Het gaat hier om
mensen met wortels in Suriname en op Curaçao. Deze littekens komen
tot uitdrukking in gevoelens van minderwaardigheid en wantrouwen ten
opzichte van nazaten van vroegere slavenmeesters en
slavenhandelaren.
Bij sommigen vertaalt dit verleden zich in gevoelens van ontreddering
en agressie tegen elke vorm van (blanke) autoriteit.
Wij voelen ons moreel verplicht deze mensen niet in de kou te laten
staan. Wij hopen dat uw college van B&W zich tot het uiterste inspant
om wegen te vinden die een eind maken aan alle moderne vormen van
slavernij hier in Den Haag, en deze definitief en voorgoed tot het
verleden te laten horen.
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Lessen uit ons slavernijverleden en uit het verhaal van de moderne
slavernij verdienen eerlijke aandacht en onderkenning. Alleen dan
kunnen alle Haagse burgers bouwen aan een gezamenlijke toekomst
van vrede en recht.
HGK, mei 2018

Afscheid ZZg algemeen secretaris Aart Schalkwijk
Algemeen secretaris Aart Schalkwijk nam per 1 juli 2018 afscheid van
het ZZg na een diensttijd van twaalf en een half jaar. Hij begon in 2006
als projectmedewerker en sinds 4 februari 2016 bekleedde hij de functie van Algemeen Secretaris. Het bestuur van het ZZg is momenteel
bezig met het aanstellen van een nieuwe algemeen secretaris. De verwachting is dat deze persoon in september 2018 de functie zal kunnen
aanvaarden.

Twaalfde Europese Vrouwenconferentie
Het thema was ‘Vrijheid in Christus’, Johannes 8:36
Deze conferentie is gehouden in Doorn, Nederland van 28 juni tot 2 juli
2018. Vrouwen uit de EBG provincies in Europa konden eraan deelnemen. Er waren vrouwen uit Albanië, Noord-Ierland, Duitsland, Engeland, Tsjechië en natuurlijk Nederland. Van Nederland kwamen ze uit
de verschillende EBG gemeenten.
De Heer zegt: zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten.
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Voor velen van ons was het een weerzien met bekenden, omdat deze
conferentie voor de twaalfde keer plaatsvond.
Van Den Haag e.o. deden mee de zusters Mets, Keeks, Pronk en
Louz.
De deelnemers konden meedoen met Bijbelstudie en discussies en
met workshops.
De Bijbelstudie werd ingeleid door dominee Jill Vogt. Zij ging uit van
Johannes 8: 34-36. Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar ik zeg
u, een ieder die de zonde bedrijft is een slaaf der zonde.
En de slaaf blijft niet eeuwig in huis, de zoon blijft er eeuwig. Wanneer
dan de zoon u vrij gemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.
Bij de groepsdiscussie was één van de vragen: hoe ervaar je vrijheid in
Christus in jouw context?
Ben je tot nieuwe inzichten gekomen?
Graag noem ik de volgende workshops: hoofddoeken binden en bidden.
Bidden werd gedaan door dominee Christine Welschen. Zij wees ons
op de betekenis van kleuren.
Dit deed zij met behulp van gekleurde kralen. Twee rode parels, die
liggen als parels van de liefde naast elkaar en vol power.
De één staat voor de liefde die je geeft en de ander voor de liefde die je
ontvangt.
Er werd tijdens de conferentie veel gezongen zoals gebruikelijk bij de
EBG.
Tijdens de koffiepauzes en de workshops werd er gelachen en genetwerkt. De sfeer was uitstekend.
Wij deelneemsters van Den Haag e.o. hopen dat bij een volgende
vrouwenconferentie ook andere
vrouwen zullen deelnemen. Zusters je zult dit als heel fijn ervaren.
Een bijzonder hoogtepunt vond ik de preekdienst in de EBG kerk van
Zeist over 155 jaar afschaffing van de slavernij, gehouden door zuster
Carstens.
Zr. Gerda Louz
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100 jaar Kinderhuis Leliëndaal
Het jubileum wordt in de kerkzaal van EBG Zeist op 27 oktober a.s.
gevierd met een dankdienst en flankerende activiteiten, zoals de
presentatie van een gedenkboek, de vertoning van een
filmdocumentaire, een kunstexpositie in het Hernhutter Huis museum
van beeldend kunstenaar Robert Bosari en uiteraard ook kraampjes
voor eten en drinken, boeken, snuisterijen en loten. Al deze initiatieven
staan in het teken van het 100 jarig jubileum. De baten van de dag
gaan naar het jubileumcadeau dat bestaat uit een opknapbeurt voor het
hele kinderhuis. (zie ook het bericht over het Zendingsfeest 15
september 2018).

Wilt u geven voor het jubileumcadeau? Uw gift verwelkomen wij graag
op IBAN NL74RABO0375 2169 36 t.n.v. ZZg Zeist, onder vermelding
van ‘Leliendaal100’.
Zr. Hariëtte Mingoen Coördinator Werkgroep 100 jaar Kinderhuis Leliëndaal.

Het programma in grote lijnen (voor kinderen is er een eigen programma):
10.00 uur: Bazaar in de Kleine Zaal gaat open.
10.30 uur: Ontvangst met koffie/thee en de blazersgroep Zeist
11.00 uur: Kerkzaal: viering met koorzang en introductie op het thema
12.30 uur: Ontmoeting, eten en drinken
14.00-14.45 uur: Keuze uit verschillende workshops
15.00-16.00 uur: Liefdemaal ter afsluiting
Actiedoel is Kinderhuis Leliëndaal in Suriname, dat in november 100 jaar
bestaat en wel een opknapbeurt kan gebruiken.
Bron: www.zzg.nl
De Heer zegt: zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten.
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Offerandes juni 2018
Den Haag
Datum

Bedrag

Bestemming

03-06-2018

€ 78,54
€ 81,64
€ 82,69

Eigen gemeente
Goede doelen EBG
Aflossing hypotheek

10-06-2018

€ 70,91
€ 79,40
€ 64,10

Eigen gemeente
Onderhoud kerkgebouw
Aflossing hypotheek

17-06-2018

€ 92,30
€ 72,90
€ 73,47

Eigen gemeente
Administratie
Aflossing hypotheek

24-06-2018

€ 49,70
€ 64,39
€ 54,60

Eigen gemeente
Jeugdwerker Ned.
Aflossing hypotheek

Opbrengst broodjes
03-06-2018
10-06-2018
24-06-2018

€ 55,10
€ 44,00
€ 70,20

Laak
Datum

Bedrag

Bestemming

26-05-2018

€ 20,00

Kerkelijk werk

09-06-2018

€ 17,00

Kerkelijk werk

De Heer zegt: zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten.
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Zoetermeer
Datum

Bedrag

Bestemming

06-05-2018

€ 29,60
€ 45,60

Kerkelijk werk
Huur gebouw

03-06-2018

€ 54,60
€ 55,10

Kerkelijk werk
Huur gebouw

17-06-2018

€ 39,35
€ 45,85

Kerkelijk werk
Huur gebouw

Bijzondere ontvangsten
Bruiloft Oliver Lenz op 9 juni 2018 collecten € 284,85
t.b.v. Moravian Institute Dehtadeen India

Gemeentedag 9 september 2018
Op 9 september vieren wij, EBG Haaglanden e.o. onze gemeentedag. De vorige keren waren erg geslaagd dus wij kijken met zijn
allen uit naar deze dag. Er is die dag natuurlijk van alles te doen.
Het is een dag om samen te vieren. Het thema van die dag is
“Delen in overvloed”. U kunt zich opgeven bij zr. Irene Becker,
zr. Marcia Weidum en br. Vivian Winter om deel te nemen in de
Gemeentedagcommissie. Wij hebben uw hulp hard nodig.
De dag begint met een dienst. Hierna kunt u deelnemen aan een
van de workshops of meedoen met sport en spel. Geeft u zich
tijdig op. Dit kan tot 2 september bij een van de commissieleden.
Wat zou zo een dag zijn zonder onze overheerlijke hapjes en
dranken? Voor die dag maakt u zelf iets klaar om met elkaar te
delen. U kunt dit bij zr. Irene Becker opgeven. In de kerk hangt er
ook een lijst waarop staat wie wat meeneemt of klaarmaakt.
De Heer zegt: zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten.
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Dienstenrooster
Evangelische Broedergemeente
Haaglanden e.o.
Chasséstraat 1 Den Haag
Kerk: 070 – 2150565
Augustus en September 2018

Den Haag In de kerk uw Koninkrijk Kome UKK
Datum

Tijd

Dienst

Voorganger

12-08-2018

10:00

ds. Chr. Welschen

19-08-2018
25-08-2018
26-08-2018
02-09-2018
09-09-2018
16-09-2018
23-09-2018
30-09-2018

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

07-10-2018
14-10-2018

10:00
10:00

Preekdienst &
Heilig Avondmaal
Preekdienst
Ariadienst
Preekdienst & doop
Preekdienst
Preekdienst
Oecumenische dienst UKK
Preekdienst
Preekdienst &
Jubileumviering Pasensi
Oogstfeest
Preekdienst &
Gemeentevergadering

Tijd

Dienst

Voorganger

14:00
14:00
14:00

Preekdienst
Preekdienst
Oogstfeest

zr. G. Bendt- Wijsman

br.D. Toemin
br.H.J.C Belfor
ds. Chr. Welschen
br.D. Toemin
ds. Chr. Welschen
ds. K van Klaveren
br.D. Toemin
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
ds. Chr.Weschen

Zoetermeer
Datum
02-09-2018
16-09-2018
07-10-2018

De Heer zegt: zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten.
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Laak
Datum
11-08-2018

Tijd
Dienst
Voorganger
19:30 Zangdienst br.H.J.C Belfor/ zr. A. Gersie

25-08-2018
08-09-2018

19:30 Zangdienst br.H.J.C Belfor/zr. A. Gersie
19:30 Zangdienst

Leiden
Datum
01-09-2018

Tijd
Dienst
Voorganger
15.00 Preekdienst ds.Chr. Welschen

Christelijke Hindoestaanse Werkgroep
Datum
12-08-2018

Tijd
Dienst
14:00

Voorganger
ds. E Stam

09-09-2018

14:00

ds. E Stam

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.

De Heer zegt: zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten.
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Vragenspel
1. Zeg mij, de vraag is lang niet gek. Wie had er een wonderlijk
bidvertrek?
2. Zeg ons duidelijk en gezwind Wie bad er vurig om een kind?
3. Zeg ons het antwoord alsjeblieft. Wie werd door zijn vader erg geliefd?
4. Dit kunt jij ons wel verklaren. Wie er heel goede vrienden waren.
5. Ik wil dat jij me eens vertelt: Wie heeft zich als een zot eens aangesteld?
6. Gaat deze vraag soms boven jouw pet? Wie bedroog haar vader met een
beeld in bed?
7. Ik zie het al jij bent niet dom. Wie werd door ongeloof eens stom?
8. Dit zal jij vast en zeker weten. Wie eens iemand vreselijk had vergeten.
9. We blijven steeds maar verder gaan. Wie heeft er veel voor de weduwen
gedaan?
10. Ik denk dat je veel in de bijbel leest, als je weet wat een belangrijke maaltijd
is geweest.
11. Deze vraag brengt je niet uit het lood. Wie werd door Jezus opgewekt uit
de dood?
12. We zijn voor geen enkele vraag beducht. Op welke dag schiep God de dieren in het water en in de lucht?
13. Deze vraag weet je vast wel. Wat betekent Betel?
14. Al ben je een kampioen in vergeten, toch weet je wel hoe de twee vrouwen
van Elkana heten.
15. Deze vraag is echt om te zuchten Hoe moest Paulus uit Damaskus vluchten?
16. Het is knap als je het antwoord geeft. Wie hebben de brandende oven
overleefd?
17. Je bent de beste uit de klas, als je weet hoe Jakobs naam na Pniël was.
18. Geen moeilijke vraag dit keer. Wie liep er met Jezus op het meer?
19. Dit heb je zeker wel gelezen. Wie mag die man in de boom wel wezen?
20. Even nadenken allemaal. Wie spietste men aan zijn eigen paal?

De antwoorden verschijnen in de volgende editie van het maandnieuws.

De Heer zegt: zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten.
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Waar ?

Don Bosco
Julialaantje 26 2283 TB Rijswijk
Hoe laat? 11:00 – 17:00
Wat is er allemaal te doen? Vieren, Samen zijn, Samen delen, bidden
workshops, salsadansen, angisa vouwen, spelletjes voor groot en klein,
djoel, dammen, voetballen, troefcall, Bijbel Triviant en nog veel meer

De Heer zegt: zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten.
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Aanvang: 15:00 uur

Toegang:€7,50
:
€2,50 (kinderen t/m12 jaar)

De Heer zegt: zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten.
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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.

