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Woord voor de maand augustus
Ga op weg en verkondig:
‘Het koninkrijk van de hemel is nabij.’
Mat. 10:7

Woord voor de maand september
Wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint
en aan zijn ziel schade lijdt?
Mat.16:26
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Overdenking
Ga op weg en verkondig:
"Het koninkrijk van de hemel is nabij." Mat 10.7
Augustusmaand - Hernhuttermaand
Het is de tijd om te herinneren,
- dat en hoe mensen in onze EBG geschiedenis de betekenis van het
koninkrijk van de hemel voor zich hebben ontdekt,
- dat zij tijd hebben genomen om daarover te spreken en naar de
verschillende meningen te luisteren
- en dat dan leden van deze kleine gemeente in de hele wereld zijn
gegaan, om te getuigen: Gods koninkrijk is nabij, het is er nu al in het
klein begonnen als een mosterdzaadje.
Klein begint dit koninkrijk - en toch verdient het de waardering, dat
iedereen op weg gaat en dat goede nieuws verkondigt!
Ook wij zijn vandaag geroepen,
- om in het vertrouwen, dat Gods nabijheid ons vandaag en morgen
helpt;
- om met elkaar en anderen te spreken dat Gods koninkrijk, ondanks
de ervaringen van onze wereld, dichtbij ons en in ons aanwezig is;
- om onze blijheid te delen.
Johannes King heeft deze oproep vanaf 1861 gevolgd. Hij ging het
binnenland van Suriname in, om zijn overtuiging te leven. Om dit te
blijven doen, heeft hij de eer om granman te zijn opzij gezet. Gods
verlossing was belangrijker dan een ambt, waarin hij zich niet meer vrij
voelde. De verkondiging van het rijk van God was zijn leven.
En wij? Met wie spreken wij over het koninkrijk van God, dat
bescherming en gerechtigheid, vrede en gemeenschap wil laten
groeien?
Wij delen met de zusters en broeders in de verschillende bijbelupdates,
in de zusterkring, in de Bijbelstudie, in de 60+ club, in de
broedergroep.... wij doen moeite om de groepsbijeenkomsten bij te
wonen en ons geloof in het middelpunt te stellen. En dat is goed. Want
in deze groepen voelen wij ons veilig en kunnen wij vrijuit van ons
geloof spreken.
Als wij goed op de woorden van Jezus letten, dan zegt hij niet: ga naar
je vriendenkring of je familie.
Zoek de vrede en jaag die na
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"Ga op weg! Ga naar andere plaatsen dan je gewend bent, spreek met
mensen, die je nog niet goed kent. Durf het aan; durf het goede nieuws
van de redding te vertellen.”
Durven wij ook?
Ik wens het ons. Als we beginnen met ons zelf en naar ons zelf te
luisteren: wat voel ik? wat beweegt me? wat breng ik voor God als ik
wat nodig heb. Dan zullen wij zien dat wij op een eenvoudige manier
met kinderen en volwassen ook over het koninkrijk van God kunnen
praten, dat heel dicht bij ons is gekomen - namelijk in ons hart.
Een gezegende vakantietijd met goede en onverwachte en geplande
ontmoetingen
zr. Christine Welschen
Hartelijk dank
6 weken was ik in de revalidatie.
6 weken heeft de OR alles alleen gerund - dank aan alle OR leden!
6 weken hebben groepsleiders in de gemeente alles alleen opgelost dank aan alle groepsleiders!
6 weken waren jullie er voor elkaar - dat doen jullie al lang - en toch
dank aan allen!
6 weken hebben mensen apps geschreven - dank aan alle schrijvers!
6 weken, dat was een lange tijd, dat voor mij te snel voorbij ging.
Ik wist niet
- hoe goed het is, om met kunsttherapie, ontspanningstherapie,
looptherapie, groepstherapie en enkeltherapie aan de slag te gaan
- hoe rustgevend het is, om elke morgen met een moment stilte te
beginnen - niet met Bijbellezen, maar met stilte in de groep
- hoe opbouwend het is, om 4 tot 5 keer per dag in gebed met de
zusters te gaan.
Ik ben ontzettend dankbaar dat ik deze tijd kon gebruiken om tot mezelf
te komen.
Wat het hoofdletsel betreft moet ik verder herstellen in Nederland. Maar
lang niet meer zo intensief.
Ik heb meegemaakt dat uit iets, wat ik alleen als storend en vervelend
heb ervaren, iets goeds kon groeien - dankzij Gods hulp en ook dank
zij u. De blijvende innerlijke verbinding tussen u als gemeente en mij
was zeker een belangrijk moment om innerlijk werkelijk vrij te zijn, om
werkelijk gebruik te maken van de therapieën.
Uit de verte te zien dat u nieuwe activiteiten hebt gerealiseerd, zoals
een bazaar, was geweldig! Ik ben trots op u!
Daarom, hartelijk bedankt, gemeenteleden, medewerkers en OR
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.

Terugblik Zomerconcert 23 juni EBG Haaglanden e.o.
Op zondag 23 juni vond in de kerk bij ons het zomerconcert plaats. De
kerk was omgetoverd in een tropische sfeer, wat zorgde voor een gezellige ambiance. De kerk was volgestroomd met bezoekers van buiten
en vaste kerkgangers. Allemaal vol verwachting om te luisteren naar de
mooie klanken van muziek en zang. Iedereen was gekomen om te genieten van een sfeervolle middag, als startpunt van de zomer.
De presentatie van het concert was in de deskundige handen van ons
allen bekend MC Dino Burnet.
Het concert werd geopend door Moon. Ons kerkkoor Pasensi deed ook
mee. Als ‘huisleverancier’ mochten zij zeker niet ontbreken.
Zij waren niet de enige huisleverancier…..In aanloop naar het concert
hebben wij er een nieuw duo bij Tanja en Ruben. Het programma was
erg gevarieerd, met voor elk wat wils. Van beginnende jonge muzikanten tot koren van naam, zoals Afimo. En zoals gebruikelijk in onze kerk
werd ook in verschillende talen gezongen.
In de pauze waren heerlijke maaltijden, hapjes en dranken verkrijgbaar.
Je moest er snel bij zijn, de lekkerste hapjes waren gauw uitverkocht.
Zoek de vrede en jaag die na
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Maar dat kwam de zaak alleen maar ten goede, want de opbrengst van
het concert was bestemd voor het Renovatiefonds van de kerk. De
pauze kon ook worden benut om loten te bemachtigen voor de loterij.
De hoofdprijs, een geldbedrag van €500,- zorgde voor veel spanning
tijdens de trekking. De gelukkige winnaar is S.van Wely. De tweede
prijs, een combimagnetron werd gewonnen door zr. Yvonne Weidum.
Deze heeft zij geschonken aan de kerk, hiervoor onze dank. Een andere mooie prijs, een Saunabon werd in de wacht gesleept door broeder
Ryan Becker. Wij wensen de broeder veel plezier in de sauna. De derde prijs een cadeaubon ter waarde van €50,- is gevallen op
lotnummer 0866
Na de pauze zat de stemming er goed in met o.a. Muriel Blijd, Edje
Rust. Als finale mochten wij genieten van de warme stem van Bryan
Bijlhout. Hij wilde de stemming er nog verder in brengen door een toegift te geven, maar helaas liepen wij uit.
We mogen terugkijken op een goed bezocht en geslaagd Zomerconcert. Dit is mogelijk gemaakt door alle vrijwilligers en muzikanten die
aan deze avond hebben meegewerkt. We mogen met elkaar erg trots
zijn op deze prestatie. Het Zomerconcert heeft €6000,- opgebracht.
Dit bedrag komt ten goede aan het Renovatiefonds van de EBG Den
Haag.

Terugblik BBQ-EBG Haaglanden
Op zondag 21 juli jl. was ons jaarlijks terugkerende barbecuefeest weer
een feit. De eerste keer is alweer bijna 10 jaar geleden. Op 29
augustus 2010 begonnen wij ermee, waarbij een ieder iets meenam om
te nuttigen. Op z´n Amerikaans dus. Vandaag de dag doen wij het met
de verkoop van kaartjes voor een bedrag van € 6. Voor dit bedrag krijg
je een bord gevuld met vlees, salades, brood, patatjes en ook diverse
drankjes, fruit en een cocktail als toetje. Te veel om op te noemen. Het
was voor iedereen weer een verrassing. Het was gezellig om samen
van het eten en van elkaar te genieten. Het is een sociaal gebeuren
waar contacten onderhouden worden. Eten verbindt en dat is zeker te
merken bij de activiteiten die wij organiseren. Un tang lobie makandra!
Dank aan de broeders Harold en Ruben Verwey die in ons tuintje het
vlees lekker gebarbecued hadden.
Alle broeders en zusters bedankt voor uw aanwezigheid en
medewerking. Heb je het gemist dan zeggen wij: Tot volgend jaar!
Activiteiten Commissie
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Augustusmaandlintjes 2019
Vanaf deze maand zijn in de
gemeenten de
augustusmaandlintjes 2019 te
koop. De tekst op de lintjes is
de 2e dagtekst van 13 augustus
2019 in de vertaling van de
Nieuwe Bijbelvertaling.

Aankondiging Oogstfeest
Het oogstfeest vieren wij in onze kerk ‘Uw Koninkrijk
Kome’ op 6 oktober a.s. Zoals gebruikelijk ontvangt u
de enveloppe voor uw oogstfeestofferande met het
Maandnieuws augustus-september 2019. 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 6 oktober. God zegene uw gaven.

Zendingsfeest 21 september 2019
Ook dit jaar zal de EBG Haaglanden op het Zendingsfeest een kraam
hebben met eten en drinken. Wij hebben uw hulp nodig om garant te
staan voor een goede dagopbrengst. Giften in de vorm van koeken,
bami, pastei, rijst, kip, groenten, pom, orgeade, gember, siroop enz.
zijn van harte welkom. Mocht u geen keukenprins of prinses zijn, dan
kunt ook een donatie schenken. Wij gaan namelijk ook dit jaar de leuke
competitie met andere gemeenten aan ☺.
Zoals altijd gaan wij gezellig met de bus naar Zeist. De bus vertrekt om:
➢ 8.30 uur -- vanuit Chasséstr. 1, Den Haag (bij de kerk ).
➢ 8.45 uur -- vanaf Huize Stanfasti, 1ste Laakdwarsweg 7.
➢ 9.10 uur -- vanuit Zoetermeer, bij de Mandela brug.
De bijdrage voor de bus:
Volwassenen
€ 15,00
Aanmelden vanaf heden.

Kinderen tot 12 jaar € 7,50

Voor een bijdrage of donatie melden bij:
zr. Mildred Clark
0614776458
zr. Engelien Burgrust
0684281851
zr. Elfriede Abendanon
0681072029
Zoek de vrede en jaag die na
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Melden voor de bus: zr. Corrie Riedewald (070-3670849).
Voor Zoetermeer: zr. Emmelie Burgrust (06-23157771).
Zodra u zich aanmeldt moet u direct betalen:
uiterste datum 8 september.

Gezamenlijk geven en nemen, gezamenlijk leren en delen!
Het geeft ons ouderen kracht, om b.v. van de kennis van jonge mensen
te genieten en ook andersom , bijvoorbeeld het leren koken van ouderen
Delen, jong en oud, groot en klein – dat verrijkt.
Wij verheugen ons erop, als jong en oud woensdagmiddag samen in
de EBG Haaglanden:

spelen

eten
koken

huiswerk
maken

Vanaf woensdag 9 oktober om 13.00 uur is er
voor de ongeduldigen al de inloop.
Het programma met o.a. spelletjes spelen, huiswerk maken en praten begint om 14.00 uur. Om
16.00 uur willen wij dan gezamenlijk koken,
de tafels dekken en dan uiterlijk om 17.00 uur
samen genieten van de maaltijd. Na het opruimen hopen we dat
iedereen voldaan naar huis gaat.

Zaterdag 26 oktober vindt de
najaarsschoonmaak plaats. Wilt u
meehelpen met schoonmaken?
U bent vanaf 10:00 uur van harte
welkom met of zonder schort.
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Nieuwe catechisatiecursus begint in september!
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 0617400604Email: christine@welschen.net
De Trip
In dit verslag zal ik in grote lijnen proberen u een beeld te geven van
de gehouden trip met de schoonmaakploeg van de EBG-kerk
Haaglanden.
Op zaterdag 13 juli ging de schoonmaakploeg van de EBG-kerk
Haaglanden, zoals afgesproken en voorbereid werd, naar Leiden.
Het programma was dat de leden zich rond 08.45 uur moesten melden
op het Centraal Station in Den Haag.
Jammer genoeg hadden niet alle leden zich gemeld. Van de 15 leden
waren er in totaal 11 die meededen met deze trip.
In Leiden aangekomen liep de groep naar het Volkenkunde museum
waar de gids zich later bij de groep voegde.
Eerst werd vertelt over het museum en de totempaal die vijf jaar terug
door de Canadese Indianen gebouwd en geschonken werd aan
Leiden.
De tocht vervolgde zich richting de Hofjes, die in het verleden in
opdracht van de rijke heren werden gebouwd. De Hofjes werden
bewoond door vrouwelijke maagden. Nu worden de meeste Hofjes
bewoond door studenten. Leiden kende toen drie brandspuitpunten
waarvan wij één hebben kunnen bezichtigen. De trip zou geen
meerwaarde hebben als wij het Academiegebouw van de universiteit
niet hadden bezocht. Wij kregen ook te horen dat Koning Willem
Alexander zijn studie bij deze universiteit had afgerond. De kruidentuin
van de universiteit werd bezichtigd en wij konden ook de oude bomen
aanschouwen. Het ging hier om bomen van 200 á 300 jaren terug in de
tijd. De bouw en de geschiedenis van het Leidse Stadhuis werd ook
belicht, met als bijzonderheid de Turkse halve maan, welke als
provocatie werd geplaatst om duidelijk aan te geven geen band te
willen met het overheersende katholieke geloof van toendertijd; een
Zoek de vrede en jaag die na
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verwijzing naar het devies van de Geuzen 'Liever Turks dan Paaps'.
Het mooie van deze trip was, dat op die dag ook de geboorte van
Rembrandt gevierd werd. Bepaalde delen van de stad waren
omgetoverd tot het tijdperk waarin Rembrandt leefde (17de eeuw).
Na twee uren Leiden te hebben bezichtigd (10.00 uur - 12.00 uur) liep
de groep terug naar het restaurant Van Buuren waar wij een smakelijke
lunch kregen. Tijdens de lunch werd er een quiz gedaan om de
schoonmaakleden te karakteriseren en elkaar een hart onder de riem
te steken.
De groepsleden hadden dan tot 16.00 uur de ruimte om zelf iets te
ondernemen totdat de volgende activiteit kon aanvangen. De meeste
doken de stad in en andere namen een terrasje.
Rond 16.00 uur stapten wij in de boot voor de rondvaart. Leiden kent
totaal 88 bruggen waarvan wij er 26 hebben kunnen aandoen
gedurende de vaart. Wij hebben Leiden vanuit de grachten kunnen
bewonderen om zijn schone en prachtige omgeving. Na een vaart van
ruim een uur kwamen wij voldaan weer aan wal en zette onze tocht
voort met 9 van de 11 leden naar een lokaal restaurant waar wij een
heerlijk middagmaal hebben kunnen nuttigen.
De sfeer was gemoedelijk en gezellig, de kennismaking gebeurde in
een open sfeer.
De voorzitter maakte gebruik van deze gelegenheid en stelde
verschillende vragen over de mogelijke samenwerking tussen de
mannen- en vrouwengroep.
Wij hopen u een beeld te hebben gegeven van deze onvergetelijke trip,
met dank aan de organisatoren die deze dag tot stand hebben
gebracht.

Mededelingen van de Oudstenraad
Afwezigheid Predikant
De predikant is afwezig van:
maandag 12 augustus tot en met
maandag 2 september 2019.
In dringende gevallen verzoeken wij u contact op te
nemen met de voorzitter van de Oudstenraad

Zoek de vrede en jaag die na
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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. Ook als u op de hoogte bent van ziekte of
ongeval van onze leden dan vernemen wij dit graag.

Dankwoord
De activiteitencommissie had in de jaarplanning van 2019 een zomerconcert opgenomen op 23 juni 2019. Eind april werden 160 toegangskaarten en 120 lotenboekjes met een totaal van 3000 gedrukt. Doel van
het concert is geld op te halen voor de renovatie van de kerk maar
specifiek voor de kosten van de keuken. Na weken van intensieve
voorbereiding was het dan eindelijk zover. In een volledig uitverkocht
UKK ging om 14.00 het concert van start. Over het concert leest u elders in het maandnieuws meer.
Op deze plek willen wij de activiteiten commissie dankzeggen voor de
organisatie van dit mooie concert. Dank zeggen wij ook aan een ieder
die de EBH Haaglanden met giften en donaties en de aanschaf van
loten heeft ondersteund. Dank aan onze broeders en zusters die hun
netwerk hebben aangesproken.
Alle vrijwilligers van de gemeente en sympathisanten die hebben meegewerkt aan dit geweldig concert worden hartelijk bedankt. Bijzondere
dank aan de vrijwilligers voor het verkopen van de loten en toegangskaarten en allen die op deze bijzondere dag op verschillende wijze zijn
ingezet. Wij zijn wederom als gemeente in staat gebleken een activiteit
te organiseren waarbij wij als gemeente maar ook met familie, vrienden, kennissen en belangstellende de liefde van onze God hebben
mogen delen. De opbrengst van het concert is inmiddels bekend en
bedraagt afgerond € 6000,00. Een resultaat waar wij als gemeente
trots op mogen zijn.
De OR

Homoseksuele relaties
Naar aanleiding van vragen omtrent het standpunt van de Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. aangaande homoseksuele
relaties, wil ik als voorzitter van het bestuur het volgende aan u meedelen.
Zoek de vrede en jaag die na

Ps. 34:15

11

Met verwijzing naar de synode van 2000/2002/2006 en 2014 en het
besluit dat uit deze is voortgekomen, beschouwt de EBG zich als een
kerk waarin duurzame relaties van liefde en trouw tussen twee mannen
of twee vrouwen, net zo gerespecteerd worden als andere relaties tussen volwassen mensen. Na bijna 20 jaar overleg in de synode en gesprekken in de gemeenten is de EBG het met elkaar eens geworden
dat er onder ons geen discriminatie mag zijn van homoseksuele paren.
Van uitsluiting is dan ook geen sprake. Er zijn met betrekking tot het
inzegenen van homoseksuele relaties verschillende inzichten en derhalve is besloten de verantwoordelijkheid over een te nemen besluit
neer te leggen bij de individuele gemeenten, de oudstenraden, en de
predikanten (m/v). De gemeenten hebben de vrijheid om over dit onderwerp verder respectvolle gesprekken te voeren met behulp van verschillende Bijbelse inzichten.
Wij zijn als christenen gehouden om de liefde met elkaar te delen en
respect te hebben voor elkaars manier van leven en geaardheid. Het
woord van Jezus Christus geeft ons de vrijheid om liefdevol om te gaan
met mensen die zich anders gedragen, anders zijn, anders voelen of
anders overkomen.
Voor iedereen is binnen onze gemeente ruimte om zich zelf te zijn en
staat het lidmaatschap van onze gemeente open.
De OR

Uitnodiging Gemeentevergadering
Zondag 29 september 2019
De oudstenraad roept op 29 september 2019 een gemeentevergadering bijeen en nodigt alle broeders en zusters die gerechtigd zijn hier
aan deel te nemen uit. De gemeentevergadering is de plaats waar alle
vragen van de gemeente in eigen kring en open besproken en voor de
Heer gebracht dienen te worden. De oudstenraad en de predikant dienen in deze vergadering verslag uit te brengen over hun werk en de
gemeente in hun verantwoordelijkheid te laten meedragen. U wordt in
de gemeenteraad indien van toepassing over de belangrijke besluiten
van de Oudstenraad op de hoogte gesteld, u kunt standpunten en
voorstellen aan de Oudstenraad voorleggen en krijgt de jaarrekening
toegelicht.
Wij zien u graag op 29 september 12:15 uur aansluitend aan de dienst.
De Oudstenraad
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Mededelingen van Prosisa
Uitstapje Prosisa 5 tot 7 juli 2019
Op 5 juli jl. verzamelden de meest reislustigen van de zusterkring
Prosisa EBGH in de vroege ochtend op het CS Den Haag om hun
jaarlijkse weekend verblijf in Dordrecht te ondernemen. Wij verbleven in
het Stayokay, een hostel dat omringd is door veel natuur en groen, in
de Biesbosch.
Dezelfde dag mochten we genieten van een rondvaart van rederij ´de
Dordtenaar´ binnen Dordrecht. Met een gids aan boord, voeren we
door de grachten naar de haven, die in het verleden een belangrijke
doorvoer haven was. Onderweg vertelde hij over de
bezienswaardigheden. Na de rondvaart, kon er gewandeld worden
door de leuke en gezellige winkelstraatjes en langs de markt. Rond
18.00 uur gingen we weer naar het Stayokay en in een
gezellige sfeer genoten we van het goed
verzorgde avondeten.
Op 6 juli stond op het programma een
wandeling naar het centrum van de
Biesbosch.
Het Nationaal Park, de benaming voor een
zeer waterrijk natuur en recreatiegebied met
zoetwatergetijden, kreken en wilgenvloedbossen. Dit groot
natuurgebied bevat wandel en fietspaden in het bos en langs de rivier
is er bootverhuur.
Je kan er otters en vogels
spotten, met alle leerrijke
informaties en verhalen aan
boord erbij.
Ja, het was gewoon een feest
om die mooie wandelingen te
maken en te varen door de
Biesbosch. Eén van de
zusters gaf nog Tai Chi
oefeningen in deze
rustgevende, zuurstofrijke
omgeving.
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Na de rondvaart werden we geleid naar de bioscoopzaal en mochten
we genieten van een film over het ontstaan van de Biesbosch. Na de
lunch benuttigd te hebben, keerden we terug naar de hostel en hadden
we ons meditatief moment welke voorbereid was door zr. Georgine
Bendt: luisteren naar elkaar, wat levenservaringen doen met je leven
en je geloof en hoe deel je het met anderen, m.a.w. de verbinding met
elkaar. Het was een fantastisch mooi, saamhorig en leerzaam
weekend, maar jammer, het was maar een vinger lang. Zoals een
(gast) zuster zei: Een mooie ervaring om te genieten van de vitale
Prosisa leden, heel inspirerend.

Uit de toepasselijke dagteksten van 5, 6 en 7 juli 2019 hebben wij als
team kunnen ervaren, dat God ons niet alleen door en door doorgrondt,
maar tevens het goede met ons voor heeft. Deze ervaring was voor
velen die geweest zijn op onze weekend uitje herkenbaar.
Lees Jer.31: (het thema is) Ik overstelp mijn volk met al het goede,
spreekt de Heer. Hier spreekt God via Jeremia over de goedheid van
de Heer en het nieuwe verbond dat God sloot met de verdrukte mens.
Jer. 31: 14. citaat : Ik zal de priesters een overvloed aan offervlees
schenken dat in de tempel bij hen wordt gebracht, Ik zal mijn volk
verzadigen met mijn overvloed,’ zegt de Here.
Daar moet je God voor zijn om dat zo als cadeau te kunnen schenken.
Geen onderscheid maken in wie wel of niet het geschenk verdient.
Last but not least, onze dank aan de organisatrice, zr. Sonja Keeks
voor haar overweldigende bijdrage in dit uitstapje.
De zusters: G. Bendt, M. Clark, K. Madirsan en M. Soekdewsingh
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Mededelingen van de Redactie
Vakantie
De schoolvakantie is al 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.
oor degenen die het schooljaar over moeten doen is het jammer, maar
ga niet bij de pakken neerzitten. Volgend schooljaar doet zich een
nieuw kans voor om het beter te doen. 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
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Weekoverzicht
Op de laatste zondag van de maand begint de dienst om 11:00 uur.
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
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 uit andere Gemeenten

Zendingsfeest 2019
Zaterdag 21 september: Zendingsfeest in Zeist!
U en de hele EBGN zijn uitgenodigd en u mag gerust een gast
meebrengen. We gaan er zoals altijd met elkaar weer een mooi feest
van maken: ontmoeting, zingen en kerk-zijn, lekker eten, rondsnuffelen
op de bazaar, horen over ‘de zending’ en met elkaar zorgen voor een
mooie opbrengst voor het actiedoel – het klinkt u vast vertrouwd in de
oren.
Amsterdam-Zuidoost heeft dit jaar ‘de lead’ in de ochtenddienst en het
liefdemaal en verzorgt ook het kinder/jeugdprogramma (i.s.m. met de
EBGN-jeugdwerkers).
Inhoudelijk zal het gaan over vluchten en migreren. Een thema dat
Zoek de vrede en jaag die na
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actueel is en voor velen binnen de wereldwijde Broedergemeente uit
eigen ervaring ook heel herkenbaar.
Het actiedoel past daarbij: het
Vluchtelingenkamp Dzaleka, in
Malawi.
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
12.30 uur Ontmoeting, eten en
drinken
14.00-14.45 uur Workshops
15.00-16.00 uur Liefdemaal ter
afsluiting

Zaterdag 21 september dus.
Tussen 10.30 en 16.00 uur.
Op het Zusterplein in Zeist.
Jeannet Kelholt, namens het ZZg

De Grote Suriname tentoonstelling, De
Nieuwe Kerk, 5 oktober 2019 t/m 2 februari 2020
Vanaf 5 oktober te zien in De Nieuwe
Kerk: een veelomvattende tentoonstelling over Suriname. De Grote Suriname-tentoonstelling vertelt het meeslepende epos van het land en
zijn bewoners van zeer verschillende achtergronden, die samenkwamen in het land.
In een spectaculaire setting reis je door het land en haar geschiedenis.
Ruim driehonderd objecten worden gepresenteerd: archeologische
vondsten, historische foto’s en documenten, kledingstukken, hedendaagse kunst, film- en muziekfragmenten, sieraden en toegepaste
kunst.
Zoek de vrede en jaag die na

Ps. 34:15

18

Ze zijn afkomstig uit tientallen
musea en privécollecties in
Suriname en Nederland,
waaronder ook het Koninklijk
Huis Archief. Samen met grote
audiovisuele voorstellingen
vormen zij een kleurrijk, veelzijdig geheel.
Directe aanleiding voor de tentoonstelling is de 45ste verjaardag van het onafhankelijke
Suriname in 2020. De geschiedenis van Suriname krijgt
in Nederland weinig aandacht,
ook niet in het onderwijs, terwijl de beide landen een eeuwenlange geschiedenis delen.
Daaruit ontstond de ambitie om het land, de bewoners en haar geschiedenis met alle mooie én minder mooie aspecten, te laten zien aan
een breed publiek. Belangstelling, die het land verdient. Door een tentoonstelling die, net als het land zelf, veelzijdig en kleurrijk is en die
verbindt, verrijkt en verrast.
Info en ticketverkoop: www.nieuwekerk.nl

Sabi Suriname, Tropenmuseum Junior, 12 oktober 2019 t/m
maart 2023
Er is een bijzondere ontdekking gedaan onder het Tropenmuseum.
Op verdieping min 7 in het Surinamedepot is een tot nu toe onbekende wereld ontdekt. Een wereld vol pratende voorwerpen en activiteiten. Overal is van alles te doen. Aan de hand van dit verhaal
worden kinderen (en hun familie) meegenomen in Sabi Suriname
Een Surinaams spreekwoord luidt: ‘Wan no sabi kan tron wan sabi’.
Letterlijk vertaald: `Een niet weetje wordt een wel weetje’. En dat is
precies wat er in Sabi Suriname gebeurt. Kinderen komen meer te weten over Suriname, de band met Nederland en de verbondenheid met
de wereld. Zien, aanraken, beleven en meedoen. Kinderen stappen er
in een andere wereld en leren door te doen. Het is een unieke samenhang van collectie, persoonlijke verhalen en activiteiten in een theatrale
omgeving.
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Sabi Suriname is vanaf 12 oktober 2019 t/m maart 2023 elke zaterdag
en zondag geopend en tijdens
schoolvakanties elke dag. Er is
een Juniortour (6 t/m 13 jaar)
en een Familietour (alle leeftijden). De tours starten op vaste
tijden, reserveren is aan te raden via tropenmuseumjunior.nl
(vanaf september). Op schooldagen is Tropenmuseum Junior
alleen open voor schoolgroepen.
info: www.tropenmuseum.nl

In het kader van De Grote Surinametentoonstelling komt Stichting Julius Leeft! met
theaterproducties over de Surinaamse geschiedenis. Acht Surinamers worden belicht in
De Suriname Monologen: Anton de Kom,
Sophie Redmond, Nola Hatterman, Johan
Adolf Pengel, Henk Arron, Jagernath Lachmon,
Johan Ferrier en Desi Bouterse. Deze hoofdpersonen uit de 20ste eeuw hebben een stempel gedrukt op de Surinaamse geschiedenis.
Tijdens de theatrale monologen wordt stilgestaan bij hun leven en de
impact op het Suriname van vandaag. De regie van alle monologen is
in handen van John Leerdam. De muzikale omlijsting wordt verzorgd
door Harto Soemodihardjo en Walther Muringen. Gerda Havertong
(zang), Jeannine la Rose (zang), Anna Makaloy (zang) en Tarif Heljanan (zang) tekenen voor een aantal nummers. De eerste voorstelling
vindt plaats op maandag 21 oktober 2019. Voor het volledige programma en tickets: www.nieuwekerk.nl
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Essaywedstrijd Heilzame verwerking van het
Slavernijverleden voor ‘wit’ en ‘zwart’
Achtergrond
300 jaar slavernijverleden werkt door in de belevingswereld van alle
betrokkenen. Verhalen van voorouders, gepubliceerde dagboeken, notulen van vergaderingen, literatuur, kranten, tijdschriften, prenten,
schilderijen, wetten en regelingen zijn deel van de culturele erfenis van
de Nederlandse samenleving.
Die erfenis is van invloed op de manier waarop ‘zwart’ en ‘wit’ zichzelf
en elkaar zien als onderdeel van de Nederlandse maatschappij. De
kerken spelen in deze culturele erfenis een rol. Vandaar dat enkele
kerken met NiNsee nagaan op welke manier het gemeenschappelijke
slavernijverleden positief kan worden verwerkt.
Essaywedstrijd
Thema: Het trans-Atlantische slavernijverleden en de rol van de kerken
hierin alsmede de doorwerking van dat verleden in het heden, waardoor de huidige en toekomstige generaties ‘witte’ en ‘zwarte’ Nederlanders de slavernij laten deel uitmaken van hun bewustzijn van de eigen
geschiedenis; vervolgens dat bewustzijn een plaats geven in de Nederlandse samenleving en de trans-Atlantische verhoudingen.
Prijzen: Er zijn 3 prijzen beschikbaar, een van € 1000, een van € 1500
en een van € 2500
Auteurs: Schrijvers uit Nederland, Suriname en de Caribische Koninkrijksdelen zijn welkom. De taal is Nederlands. Studenten uit Suriname
en de Caribische Koninkrijksdelen worden evenals hun Nederlandse
collega’s van harte uitgenodigd mee te doen!!
Beoordelingscriteria essays
a. Aantal woorden 4000-6000 (8 a 12 pagina’s A4)
b. Samenhang met het thema (het thema mag ter discussie worden
gesteld)
c. Originaliteit; de tekst mag niet eerder zijn gepubliceerd
d. De kwaliteit van de argumentatie
e. Biedt het essay stof tot verder nadenken, verdere studie, acties
Zoek de vrede en jaag die na
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Voorwaarden voor deelname
a. De auteur, die een prijs heeft gewonnen, geeft aan de organisatie
toestemming tot publicatie (om niet) in een verslagboek; mocht een
tijdschrift tot publicatie overgaan met toestemming van de organisatie, dan zijn de revenuen daarvan voor de auteur
b. De jury gaat niet in discussie over haar beslissingen
c. Inzendingen worden als pdf-document opgestuurd naar
essay2311@xs4all.nl; op het document wordt een schuilnaam aangegeven, bij voorkeur op iedere pagina als koptekst. Alleen op de
email worden naam en adres van de inzender vermeld; discretie is
gegarandeerd. Met het oog op publicatie en redactie van de prijswinnende essays is het raadzaam het essay als Word document te
schrijven en te bewaren; het kan dan als pdf worden opgestuurd.
d. Sluitingsdatum inzendingen: 15 September 2019
e. Prijsuitreiking 23 November 2019, Oude Lutherse Kerk, Amsterdam; zie hieronder
f. De prijswinnende inzenders geven toestemming tot publicatie van
hun naam. Niet bekroonde inzendingen worden niet bewaard
Additionele informatie is verkrijgbaar bij het secretariaat van de jury met
adres essay2311@xs4all.nl.
Prijsuitreiking essaywedstrijd tijdens het symposium ‘heilzame verwerking slavernijverleden’, 23 November 2019, 14-17 uur, Oude Lutherse Kerk, Spui ,Amsterdam.
Sprekers:
Algemeen:
Glenn Helberg, psychiater, centrum voor transculturele therapie
Alex van Stipriaan, hoogleraar Caraïbische Geschiedenis Erasmus
Universiteit
Rol van de kerken:
Ds Pearl Gerding; auteur geschiedenis Lutherse Kerk Suriname
Ds Johannes Welschen, werkgroep slavernijverleden broedergemeente
Organisatie essaywedstrijd en symposium: Evangelisch-Lutherse
gemeente Amsterdam, Evangelische Broedergemeente Amsterdam
Stad & Flevoland, NiNsee (Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis), met medewerking van de Werkgroep Caraïbische
Letteren.
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Offerandes mei – juli 2019
Den Haag
24-05-2019 € 784,70
26-05-2019 € 62,97
€ 83,15
€ 86,31
2-06-2019
€ 66,40
€ 83,15
€ 60,82
30-05-2019 € 194,85
08-06-2019 € 197,50
9-06-2019
€ 88,60
€ 95,15
€ 89,02
16-06-2019 € 84,75
€ 92,65
€ 91,75
23-06-2019 € 53,05
€ 47,40
€ 56,35
30-06-2019 € 68,65
€ 85,05
€ 86,81
07-07-2019 € 42,60
€ 45,70
€ 31,90
08-07-2019 € 23,00
14-07-2019 € 49,25
€ 57,40
€ 44,35
21-07-2019 € 61,95
€ 78,00
€ 59,27
28-07-2019 € 99,55
€ 127,87
€ 73,55

Bazaar
Eigen gemeente
Jongerenwerk
Aflossing Hypotheek
Eigen gemeente
Goede doelen
Aflossing Hypotheek
Collecte Hemelvaart Dienst
Pinkster Samenzang Pasensi
Eigen gemeente
Vluchtelingenwerk
Aflossing Hypotheek
Eigengemeente
Administratie
Aflossing Hypotheek
Eigengemeente
Jeugdwerk
Aflossing Hypotheek
Eigengemeente
EBG Slavernij verleden
Aflossing Hypotheek
Eigengemeente
Kerk Muziek
Aflossing Hypotheek
Bijbelstudie bij zr. Bijlhout
Eigen Gemeente
Diaconie
Aflossing Hypotheek
Eigen gemeente
Verwarming
Aflossing Hypotheek
Eigen gemeente
T.b.v.. SKIN
Aflossing Hypotheek
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Zoetermeer
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

05-05-2019

05-05-2019
02-06-2019
16-06-2019
16-06-2019
07-07-2019

Laak
25-05-2019
26-06-2019

56,20
10,00
47,80
46,50
51,07
36,10
36,65
48,45
43,60
70,00
31,45
45,80

Bedrag
€ 17,00
€ 25,00

Leiden
01-06-2019
06-07-2019
06-07-2019

Eigen Gem.
Huur Kerkgebouw Zoetermeer
Huur Kerkgebouw Zoetermeer
Eigen gemeente
Huur Kerkgebouw Zoetermeer
Eigen Gemeente
Huur Kerkgebouw Zoetermeer
Eigen Gemeente
Huur Kerkgebouw Zoetermeer
Gift Huur Kerkgebouw Zoetermeer
Eigen Gemeente
Huur Kerkgebouw Zoetermeer

Bestemming
Kerkelijk werk
Kerkelijk werk

Bedrag
€ 43,00
€ 30,50
€ 50,00

Bestemming
Huur Leiden
Eigen gem.
Huur Leiden

Opbrengsten Broodjes UKK
Datum
Bedrag
Verkoop Eten
21-04-2019
€ 288,21
Paasbrunch
19-05-2019
€ 28,50
Brood
02-06-2019
€ 46,75
Brood
09-06-2019
€ 28,60
Brood
30-06-2019
€ 95,00
Brood
07-07-2019
€ 27,25
Brood
14-07-2019
€ 54,10
Brood
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Bijzondere ontvangsten en Giften UKK
Datum
Bedrag
Naam
05-05-2019
€ 48,50
zr. C Riedewald
15-05-2019
€ 20,00
zr. O Dors
22-05-2019
€ 100,00 zr. Y v.d Wal
26-05-2019
€ 64,60
zr. C Riedewald
27-05-2019
€ 50,00
zr. M Esajas
30-05-2019
€ 20,20
zr. D Leisberger
08-06-2019
€ 197,50 Pasensi
Fam. Franken-Bosveld
08-06-2019
€ 30,00
09-06-2019
€ 75,00
zr. L Esajas
10-06-2019
€ 300,00 Warung Mini
16-06-2019
€ 20,20 zr. C Riedewald
19-06-2019
€ 40,00 zr. C Welschen
23-06-2019
€ 250,00 zr. M Weidum
23-06-2019
€ 250,00 br. V Winter
23-06-2019
€ 10,00
zr. A James
23-06-2019
€ 25,00
br. R Lindberg
07-07-2019
€ 10,00
zr. N. Smith
28-07-2019
€ 150,00 zr. D Leisberger
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Doel
T.b.v. Renovatie
T.b.v. Zomerconcert
T.b.v. Zomerconcert
T.b.v. Zomerconcert
T.b.v. Zomerconcert
Gift
Pinkstersamenzang
T.b.v. Zomerconcert
T.b.v. Zomerconcert
T.b.v. Zomerconcert
Gift
T.b.v. Zomerconcert
T.b.v. Zomerconcert
T.b.v. Zomerconcert
Renovatiefonds
T.b.v. Zomerconcert
Gift
Gift Verjaardag

Ps. 34:15

25

Dienstenrooster
Evangelische Broedergemeente
Haaglanden e.o.
Chasséstraat 1 Den Haag
Kerk: 070 – 2150565
Augustus-september 2019

In de kerk Uw Koninkrijk Kome
Den Haag
Datum
04-08-2019
11-08-2019
18-08-2019
24-08-2019
25-08-2019
01-09-2019
08-09-2019
15-09-2019
22-09-2019
29-09-2019
06-10-2019
13-10-2019
20-10-2019
27-10-2019
03-11-2019

10-11-2019

Tijd
10:00
10:00
10:00
19:00
11:00
10:00
10:00
10:00
10:30
11:00
10:00
10:00
10:00
11:00
10:00
10.00

Dienst

Preekdienst & Liefdemaal
Preekdienst & H. Avondmaal
Preekdienst
Ariadienst
Zangdienst
Preekdienst
Preekdienst
Preekdienst
Oecumenische dienst
Zangdienst
Oogstfeest
Preekdienst
Preekdienst & H. Avondmaal
Jongerendienst
Preekdienst & Doop
Wrokoman Dei

Voorganger
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
br. D.Toemin
br. H.J.C. Belfor
OudstenRaad
br. D.Toemin
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
Houtrustkerk
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
br. D.Toemin
ds. Chr. Welschen
Zondagschool/jeugd
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen

Zoetermeer
In de ADVENTSKERK Julianalaan 3, wijk 12, ZOETERMEER

Datum
01-09-2019
15-09-2019
06-10-2019
20-10-2019
03-11-2019
10-11-2019

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

Dienst
Preekdienst
Zangdienst
Oogstfeest
Preekdienst
Preekdienst
Wrokoman dei UKK

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

UKK Chasséstraat 1
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Laak
In HUIZE STANFASTI 1ste Laakdwarsweg 7, DEN HAAG

Datum
14-09-2019

Tijd
19:30

Dienst
Zangdienst

Voorganger
ds Chr. Welschen

28-09-2019

19:30

Aria Zangdienst

12-10-2019
26-10-2019

19:30
19:30

Zangdienst
Zangdienst

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

09-11-2019

19:30

Aria Zangdienst

zr. E Bronne/
zr. A. Gersie

10-11-2019

10:00

Wrokoman Dei

ds. Chr. Welschen

UKK Chasséstraat 1

23-11-2019

19:30

Zangdienst

br. H.J.C. Belfor/
zr. Y Karon

Leiden
In DIENSTENCENTRUM
Merenwijk, LEIDEN

Datum
07-09-2019
05-10-2019
02-11-2019
10-11-2019

Tijd
15.00
15.00
15.00
10:00

Merenwijk Rosmolen 28,
Dienst
Preekdienst
Preekdienst
Preekdienst
Wrokoman Dei
UKK Chasséstraat 1

Voorganger
ds.Chr.Welschen
ds.Chr.Welschen
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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Beste Gemeenteleden,
Dit jaar zal er in december een andere activiteit plaatsvinden dan u van
ons gewend bent. In plaats van het Adventconcert lijkt het ons een leuk
idee om samen met u als Gemeente iets op te voeren met Kerst. Het
Samen uit zich dan in het opvoeren van een Kerstspel met elkaar. De
rollen worden gespeeld door u….ja u.
Lijkt het u leuk om mee te doen, geeft u zich dan op bij een van de leden van de Activiteitencommissie. U hoeft geen acteertalent te hebben.
Voor ieder wat wils, van boom, figurant, herder, schaap, Maria tot souffleur.
Activiteitencommissie:
zr. Irene Becker
br. Vivian Winter
zr. Marcia Weidum
BBeste Beste
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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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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.

