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Woord voor de maand augustus
Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het
diepst van mijn ziel.
Ps. 139:14

Woord voor de maand september
Het is God die door Christus de wereld
met zich heeft verzoend
2 Kon 5:19

Een Gedachte

''Het leven is een boeiende reis met slechts
één minpuntje. Je kunt geen stukje terugrijden
om het uitzicht nog eens te bewonderen.''
Olaf Hoenson (redactie Dagelijkse Gedachte, Leiderdorp)
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Overdenking
Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan ,
wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
Ps 139.14
Ik begin met de herinnering aan twee belangrijke mensen.
De eerste is een figuur uit de Bijbel: Elia.
Hij leeft in die tijd in Israël, waar de koning en zijn vrouw niet meer
trouw vasthielden aan het verbond met God. Elia - van God gestuurd herinnerde ze aan het verbond met God, maande de mensen en de
Koning: Kom, dankt uw God! Maar er veranderde niets. Op een
gegeven moment sprak Elia een laatste waarschuwing uit: het zal niet
meer regenen, zolang als het God behaagd. En dan verliet Elia het
paleis.
De volgende dag regende het niet en in de komende week regende het
niet... weken gingen voorbij in het land, zonder dat er een druppeltje
water te zien was. De aarde werd droog, de beken hadden geen water
meer, het gras werd geel, de bladeren van de bomen vielen op de
grond, en het graan verbrandde op de velden. Nu wilde de koning Elia
zien.
Maar Elia was gevlucht uit angst voor achtervolging. Alleen was hij.
Daar maakte hij mee, hoe God hem voedde - de vogels lieten eten voor
hem vallen, en er was een beek, die nog water had. Toen die
uitdroogde, liep Elia naar de berg van God. Hij was doodmoe en wist
niet meer, wat hij moest doen. God vroeg hem, wat hij daar deed. En
toen Elia van zijn wanhoop sprak, nodigde God hem uit voor een
directe ontmoeting. Elia erkende God in het zachte suizen. En dan gaf
God hem de opdracht: ga naar de woestijn en verkondig daar mijn
boodschap. 1 Koningen 17-19
De tweede figuur is Isabella "Belle" Baumfree; zij werd in 1797 als
slavin geboren; vluchtte naar de vrijheid in 1826 samen met haar
dochter. In 1828 ging zij naar de rechtbank om haar zoon vrij te krijgen.
Zij was de eerste zwarte vrouw die zo'n zaak tegen een blanke man
won.
Ze gaf zichzelf de naam Sojourner Truth in 1843, nadat ze ervan
overtuigd was geraakt dat God haar had geroepen om de stad te
verlaten en het platteland op te gaan 'getuige de hoop die in haar was'.
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Haar bekendste toespraak werd in 1851 op grote schaal gehouden
tijdens de Ohio Women's Rights Convention in Akron, Ohio. Tijdens de
burgeroorlog hielp Truth met het rekruteren van zwarte troepen voor
het Union Army; na de oorlog probeerde ze tevergeefs landsubsidies
van de federale regering te verkrijgen voor voorheen tot slaaf gemaakte
mensen (samengevat als de belofte van "veertig hectare en een ezel").
In 2014 werd Truth opgenomen in de lijst van het Smithsonian
magazine van de "100 meest significante Amerikanen aller tijden". Ze is
de eerste Afro-Amerikaan met een standbeeld in het Capitool.
Waarom deze twee mensen?

Alle beide - in verschillende tijden en onder verschillende
omstandigheden - kennen het moment, dat zij beperkt werden: Elia aan
zijn toevluchtsoord zonder perspectief, Isabella in de slavernij. De
beperking belette hen toch niet, om in gesprek met God te blijven. Elia
was doodmoe, en wilde het liefst doodgaan; Isabella, kreeg nieuwe
kracht, koos voor een nieuwe naam. En dan gaan beiden beginnen aan
een geestelijke en fysieke reis, waar zij zelf niet weten, hoe die zal
eindigen. Wel kennen zij hun roeping.
Wij hebben nu - in een totaal andere zin - de ervaring van beperking
achter ons: Nu kijken we terug op die tijd, waarin wij elkaar haast niet
konden ontmoeten, waarin het lastig werd met het boodschappen
doen, waarin het haast onmogelijk om onze ouders of andere oude
familieleden te zien en wij getuige werden, hoe de beperkingen
zorgden voor onrust op de werkvloer, voor oververmoeide ouders met
kinderen en werk thuis en eenzaamheid langzaam doorzette. Deze tijd
ligt achter ons. Nu worden wij geroepen, om het een of ander weer te
doen: meer contact met de familie, zelfs een visite in de kerk of weer
sporten in de sportschool. Meer vrijheden brengen meer ruimte voor
keuzes. Waarvoor willen wij deze keuzevrijheid gebruiken? Naar welk
land - figuurlijk gesproken - zijn wij onderweg? Openheid voor nieuwe
mensen in ons leven, nieuwsgierigheid naar nieuwe taken .... nieuwe
hobbies .. ? Waarvoor willen wij ons openen?
Ik wens ons, dat we onze tijd nu gebruiken, om innerlijk - misschien ook
uiterlijk - op weg te gaan. De weg in de vrijheid voor Sojourner Truth
was moeilijk. Veel moest geleerd worden. Dat geldt ook voor Elia. En
toch zijn zij op stap gegaan - met God aan hun zijde. Zij hebben
ervaren, dat dan wonderen gebeurden .
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En zo stemden zij in de Psalm 139:
Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan ,
wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel
Gods zegen bij de stappen naar de vrijheid in het "nieuwe normaal met
1,5 meter"
zr. Christine Welschen
Coronatijd- evalueren
Dat is een uitdaging. Antwoorden op deze vragen worden zeer
gewaardeerd. En ook andere reflecties zijn welkom!
1. In je omgeving zijn zeker mensen geweest, die met hun helderheid,
- die verversing brachten
- nieuwe motivatie lieten opborrelen
- of die nieuwe energie gaven
Welke sterke kanten en personen in je omgeving heb je gevoeld?
2. Welke kennis heeft je geholpen om de tijd door te komen?
- Waar vandaan kwam deze kennis?
- Wat was het belangrijkste leerpunt?
3. Heb je nieuwe hobby's gevonden, die ontspanning brachten of
nieuwe kracht?
4. Gevoelens spelen altijd weer een belangrijke rol in ons leven.
Welke twee gevoelens waren er in de laatste tijd vaak aanwezig?
Waren het kleine golven of stormachtige golven?
5. Welke verwachtingen had je van de gemeente, van je familie, of van
je buren?
6. Wat heb je als waardevol ervaren en wil je graag behouden?
7. Hoe zagen in de tijd van de lockdown de typische misverstanden er
uit? Wat hebben jullie gedaan, ondanks de struikelblokken om toch
verder te gaan op uw gezamenlijke weg?
8. Wat bezorgde je stress en waaraan kon je de stress zien?
9. De informatie: Hoe heb je de verschillende informatie kanalen
ervaren?
Wie gaf veel informatie over…
Wie gaf weinig informatie over.…
Van waar en van wie kwam de noodzakelijke informatie?
10. Waaraan merkte je persoonlijk (als individu), dat je jouw taak in de
Coronatijd goed hebt gedaan? Hoe laten anderen zien, dat zij iets goed
vinden?
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11. Welke 3 doodslagpraatjes kwamen in uw gemeente tijdens de
lockdown voor?
Dat zijn zinnen, waar mensen stoppen te denken, zoals
"Dat hebben wij altijd al zo gedaan" - "Dit mag niet" - "Wij zijn bang.." "Dit is onze traditie"
12. Welke vijf concrete en ook praktisch te gebruiken ideeën heb je, om
een dankfeest gestalte te geven, als er geen beperkingen meer zijn.
13.De kansen
Vaak praten wij bij het evalueren over de fouten, de tekortkomingen, de
gebreken en de misverstanden. Deze op tijd te noemen helpt, om te
leren.
- Hoe zijn we tijdens Corona omgegaan met fouten?
- Waarop moeten wij in het bijzonder letten?

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.
Kerkkantoor…………VAKANTIE…………
Het kerkkantoor is de gehele maand augustus gesloten. Vanaf
maandag 7 september 2020 is het kerkkantoor weer geopend. In
dringende gevallen kunt u contact opnemen met één van de leden van
de Oudstenraad.
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Augustusmaandspeldjes
Juist in dit jaar 2020, waarin wij maar beperkt
in de kerk bijeen kunnen komen en sommigen
van ons zich eenzaam voelen, hebben wij
weer Augustusmaandlintjes laten drukken.
Deze lintjes zijn bij ons te koop. Op de lintjes
staat: ‘Verstrooid levend en toch verbonden in
de naam van Jezus’. Dit motto is opgesteld naar aanleiding van de
dagteksten van 13 augustus 2020.
In de maand augustus herdenken wij het begin van de EBG tijdens het
Hl. Avondmaal op 13 augustus 1727 en de opstart van de wereldwijde
zending van de Broedergemeente op 21 augustus 1732. In onze tijd
moeten wij opnieuw leren hoe wij gemeenschap kunnen vormen en
kunnen wij nieuwe middelen gebruiken om het Evangelie te
verkondigen. De Augustusmaand - Hernhuttermaand nodigt uit tot
vieren en nadenken. Informeer bij een van de EBG-gemeenten naar de
bijzondere kerkdiensten en activiteiten in de maand augustus.
(info: Website EBG Nederland)

Vakantie predikant
Onze predikant is met vakantie van 10 augustus
tot 2 september 2020. Mocht u onverhoopt in
die periode een beroep willen doen op een
predikant, neem dan contact op met br. Vivian
Winter (06-29627980).

Augustusmaand - en een kritische kijk op onze
zendingsgeschiedenis
Elk jaar gedenken wij dankbaar het begin van onze kerk. Dat is goed,
want zo herinneren wij ons de wezenlijke momenten van onze identiteit
als EBG.
Maar ook het begin van onze kerk kent momenten, die getuigen van
een denken, waarin niet iedereen - volgens de tijdsgeest - in de
praktijkervaring een gelijke was. Als mens voor God idealistisch gezien
wel, maar ik vraag me af of alle culturen waarin mensen leefden gelijk
gewaardeerd werden?
Ik ben me bewust, dat dit een moeilijke en lastige discussie is. En toch
kan dit niet de reden zijn om deze discussie niet te voeren. Wij zijn
allemaal geen historici - maar wij kennen verhalen. Het gaat voor de
duidelijkheid niet om onze geestelijke voorouders te kleineren, maar 7
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om met een andere bril naar deze geschiedenis te kijken, te
ontwikkelen en ook te laten horen.
Ik zou graag met zusters en broeders hieraan willen werken. Het
vereist veel leeswerk, de Duitse teksten zal ik vertalen. Ik verwacht, dat
wij met de eventuele kritische kijk groeien in de verdieping over de
vraag: wat betekent interculturele gemeenschap, welke valkuilen zijn er
en hoe kunnen wij deze vandaag omzeilen. Geïnteresseerden kunnen
zich melden bij zr. Christine Welschen: 06-174 00 604

Oproep
Beste broeders en zusters,
Per september 2020 komt een zuster van de
Combé kerk studeren aan de universiteit in
Leiden. Zij is op zoek naar woonruimte. Heeft u
1 of 2 kamers beschikbaar of kent u iemand die
woonruimte beschikbaar heeft. Voor nadere info
kunt u contact opnemen met br. Vivian Winter
(06-29627980).

Woord van dank bij het afscheid van Gerda Louz
De kerk betekende veel in het leven van Gerda. Bij haar
uitvaart van eind mei bleek dat zij ook veel heeft betekend
voor de kerk. Meer nog dan wij al wisten. Helaas mochten
er bij haar uitvaart slechts een beperkt aantal mensen aanwezig
zijn.
Wij zijn diep onder de indruk van de bloemenhulde die de
zusters van Prosisa bij de aankomst op Ockenburg aan
Gerda hebben gegeven. Het is een onuitwisbare herinnering
voor ons. Wij danken broeder Toemin voor het leiden van de
mooie uitvaartdienst, broeder Winter voor zijn uitgebreide
overzicht van de betekenis van Gerda voor de kerk en de
zusters Harrevelt en Keeks voor hun mooie woorden namens
Prosisa en Afimo.
Verder danken wij iedereen die op de avonden voorafgaand
aan de uitvaart afscheid van Gerda is komen nemen en de
mensen van wie wij verder woorden van medeleven en
bemoediging hebben gekregen.
Namens de familie,

Sake de Boer
8
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BEDANKT
Beste broeders en zusters,
Allereerst wil ik u allen dank zeggen voor alle aandacht die ik van jullie
heb gekregen na de val in de tram. De belangstelling in de vorm van
bloemen, kaarten, fruitmand en telefoontjes hebben mij enorm gesterkt. Het was voor mij een hele zware tijd om plotseling zo afhankelijk
te worden. Dank zij onze Lieve Heer gaat het iets beter met mij. Dank
aan u allemaal. In het bijzonder wil ik iedereen dankzeggen die mij
heeft voorgedragen bij het gemeentebestuur om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding.
Toen ik de burgemeester aan de telefoon kreeg, dacht ik echt dat het
een grap was. Broeders en zusters, heel hartelijk dank. Ik heb de onderscheiding in bruikleen en zal er heel zuinig op zijn. Ik wens u Gods
zegen toe in alles wat u doet voor de gemeente. Grantangi en Gado
Blessi
zr. Laura Esajas

Lieve broeders,
Ik wil jullie hierbij bedanken voor alle telefoontjes en de liefdevolle wijze waarop iedere keer weer iets aan de deur werd bezorgd. Ik ben hier
zeer dankbaar voor.
Het woord zegt; Gods zegen alle dagen weer. Ik wil alle vaders die zo
hun best hebben gedaan
Een gezegende Vaderdag toe wensen en dat wij ons verboden voelen
in de Heer.
Groot is uw trouw, o Heer,
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Heel veel liefs en een goede gezondheid voor mensen die zich inzetten
Voor ouderen. Heer, ik hoor van rijke zegen.
Groeten,
zuster Lygia Pique
9
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Zendingsfeest 19 september 2020
Beste broeders en zusters,
Dit jaar is onze gemeente aan de beurt om de dienst om het
zendingsfeest te verzorgen.
Het thema van het zendingsfeest is “verbinding”. De dienst zal via
een audio opname worden verzorgd maar mogelijk ook visueel
worden opgenomen. De dienst zal op 19 september via de
facebookpagina van het ZZg en misschien ook te beluisteren en -of te
bekijken zijn via kerkomroep.nl.
Het collectedoel is dit jaar: het financieel helpen van
Broedergemeenten wereldwijd die sterk getroffen zijn door het
coronavirus.
Het ZZg heeft aan alle gemeenten het verzoek gedaan om in de
eerste drie weken van september activiteiten te organiseren met het
doel geld in te zamelen voor het collectedoel van het zendingsfeest
2020.
Om voor dit actiedoel geld op te halen zullen wij op zaterdag
12 september 2020 maaltijden verkopen. De maaltijden kunnen
uiterlijk 9 september 2020 besteld worden bij zuster Karin.
U kunt voor het bestellen telefonisch of via app gebruik maken van
nummer: 0645710644. U kunt ook mailen naar ks.madirsan@pzh.nl
U dient bij het bestellen direct uw betaling over te maken op
rekeningnummer NL86INGB0000361737 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Den Haag. Vermeld u a.u.b. in de omschrijving: collectedoel
zendingsfeest 2020 .
Het aanbod bestaat uit:
Rijst met kip en pom en pastei
Heri Heri
Djarpesie moksie alesi met kip of vis
De maaltijden kosten € 8,00 en kunnen op zaterdag 12 september
worden opgehaald tussen 15.00 en 18.00 uur.
Voor o.a. senioren kan, indien gewenst, de maaltijd worden bezorgd.
Wij doen hierbij tevens een oproep aan gemeenteleden die
willen meehelpen de maaltijden te bereiden en bezorgklaar te
maken, om zich op te geven bij zuster Karin.
Wij hopen ook dit jaar op een goed resultaat voor het actiedoel.
Namens de Oudstenraad,
br. Vivian
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Oogstfeest
Oogstfeest vieren in EBG Den haag. Het concept is ieder jaar hetzelfde, maar het blijft toch altijd spannend. De loterij van de 60-plus manden en wat kan je zoal kopen van de oogsttafel. Ieder jaar is het een
verrassing wat er in de manden zit en wat er op tafel staat. Dit jaar zal
het anders zijn. Aangepast aan het “Nieuwe Normaal”. Wat het “Oude
Normaal” is zijn de welbekende Oogstfeestenveloppen. Deze vindt u in
het maandnieuws. U kunt natuurlijk ook uw bijdrage overmaken op het
rekeningnummer van de EBG onder vermelding van Oogstfeest 2020
Gefeliciteerd ……Gefeliciteerd ……. Gefeliciteerd
Zondag 2 augustus mochten wij onze vitale
broeder Fernandes feliciteren met zijn 92e
Verjaardag. Wij wensen hem Gods Rijkste
Zegen met deze gezegende leeftijd.

Mededelingen van de Oudstenraad
Beste zusters en broeders,
Ik schrijf u dit stuk nadat ik helaas weer een verdrietig bericht te horen
heb gekregen over een gemeentelid. De afgelopen periode zijn wij als
gemeente meerdere keren geconfronteerd met een ongekende droefheid. Niet eerder hebben wij in onze familie, vrienden en kennissenkring in korte tijd van zoveel personen afscheid moeten nemen. Als
broeders en zusters zijn wij steeds aangewezen op de goedheid van
onze God, die troost geeft, bemoedigt en kracht schenkt om de nabestaanden tot steun te kunnen zijn. We zijn Hem ook dankbaar dat Hij
ons als broeders en zusters in staat stelt om ook elkaar te ondersteunen en elkaars zorgen en verdriet te delen.
11
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We hebben in de afgelopen periode natuurlijk ook enkele lichtpuntjes
gekend. Bijzondere verjaardagen zijn gevierd, de geboorten van kinderen en de doop van Felicia. De Koninklijke onderscheiding van een
gemeentelid, de Paasverrassing van de zondagschool en de viering
van Moederdag en Vaderdag. Leuke acties van een gemeente die
veerkracht toont en met de boodschap van de liefde van onze God het
gemeenschapsleven vorm blijft geven. Zowel in vreugde als verdriet
weten wij dat de Heer ons nabij is. Wij zijn dankbaar dat we in de schaduw van Zijn vleugels mogen schuilen, dat Hij de bron van het leven is
en ons Licht.
Als bestuur proberen wij zoveel mogelijk te participeren en de Activiteitencommissie, maar ook initiatieven vanuit de groepen, te ondersteunen. Wij zijn trots op de wijze waarop u als individu of groep met ideeën
komt en via de app en mail betrokken blijft bij het kerkelijk leven. Een
van de leuke initiatieven die ik u niet wil onthouden zijn de mondkapjes
die door zuster Dulcine zijn gemaakt en te koop zijn voor € 5,00 per
stuk. De mondkapjes zijn van linnen en herbruikbaar. Voor de aanschaf
kunt u contact opnemen met het kerkkantoor op maandagochtend van
11.00 tot 14.00 uur of met de OR leden. De opbrengst is voor de kerk.
Door de richtlijnen van het RIVM kunnen wij nog steeds niet volledig
fysiek met elkaar in contact staan. Dit heeft tot gevolg dat wij vooralsnog via sms-app e-mail en telefoon met elkaar moeten communiceren.
Van de gemeenteleden, het bestuur en Werk- en Steungroepen wordt
creativiteit gevraagd om in verbinding te blijven met elkaar, de saamhorigheid te blijven bevorderen en onze christelijke waarden te blijven uitdragen.
Hoe u de moderne vormen van communicatie inzet, aandacht aan elkaar schenkt en uitstapjes/wandelingen met elkaar onderneemt, zijn
manieren waarmee het gemis van de bijeenkomsten deels wordt gecompenseerd. Ook op dit punt zijn wij als bestuur trots op de wijze
waarop u oog heeft voor, in het bijzonder, de alleenstaande en/of eenzame seniore zusters en broeders.
Ook van de ouders en de kinderen is de afgelopen periode veel gevraagd. Ouders hebben de kinderen begeleid en ondersteund. De kinderen hebben contacten moeten missen; moesten online studeren en
ook leren omgaan met ouders als leerkrachten. Het is met de begeleiding en het vertrouwen in God mogelijk gebleken om met deze nieuwe
situatie om te gaan. Dankbaar zijn wij hiervoor.
Het bestuur heeft de afgelopen tijd via de digitale weg vergaderd en
geprobeerd zoveel mogelijk het werk voort te zetten. Via de mail heb- 12
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ben wij u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot de hervatting van de diensten. In een ander bericht leest u hier
meer over. Bijzondere aandacht gaat nu uit naar de onderhoudskosten
van de kerk en de wijze waarop dit gefinancierd kan worden. De Bouwcommissie is met ingang van 1 juli opgeheven en het bestuur beraadt
zich over een nieuwe samenstelling. De jaarrekening 2018 is aangeboden aan het Provinciaal bestuur en de jaarrekening van 2019 is ter controle aangeboden aan de kascommissie.
De OR heeft de broeders Benno Boeijink en Waldo Idoe gevraagd de
kascommissie te vormen en dit verzoek is ingewilligd.
Wij hebben afgesproken in de gemeentevergadering van september
2019 dat de jaarrekening kan worden ingezien. Heeft u belangstelling
voor inzage van de jaarrekening 2018, dan kunt u zich opgeven bij de
penningmeester of de voorzitter, waarna een afspraak met u zal worden gemaakt. Let wel, u dient volwaardig lid van de gemeente te zijn
om de jaarrekening in te mogen zien.
Dit jaar hebben wij nog geen gemeentevergadering gehouden, maar
via het maandnieuws en de website wordt zoveel als mogelijk informatie met u gedeeld. Het streven is om in het laatste kwartaal van dit jaar
een vergadering te houden. Wij zullen u hierover nader berichten.
Vanwege corona is ook de belijdenisdienst niet door gegaan. Deze
dienst zal op Palmzondag of Pinksteren 2021 plaatsvinden.
In september willen wij met de vrijwilligers van onze gemeente in
gesprek. Wij zullen de vrijwilligers hiervoor uitnodigen.
U merkt dat wij ondanks het coronavirus zoveel mogelijk de
werkzaamheden proberen voort te zetten. Met ingang van augustus zal
het schoonmaakrooster weer actief worden en zullen de broeders en
zusters van de interieurverzorging hierover een email ontvangen.
Zusters en broeders,
U leest het. Van het bestuur ontvangt u veel informatie, maar wij stellen
het erg op prijs ook van u te horen. Heeft u vragen, mededelingen,
opmerkingen of suggesties, dan nodig ik u uit om een email te sturen
aan de Oudstenraad of telefonisch contact op te nemen met de OR
leden. U kunt ook voor een gesprek terecht op het kerkkantoor. De
voorzitter is elke zaterdag vanaf 07.30 tot 12.00 uur op het kerkkantoor.
U kunt een afspraak maken maar ook gewoon binnen lopen. Laten wij
ook in deze tijd vooral met elkaar in gesprek blijven.
Tot slot, wensen wij alle broeders en zusters een welverdiende en fijne
vakantie toe. Blijft u God aanroepen in het gebed en Hij blijft over u
waken.
br. Vivian Winter
Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp. Marc 9.24
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Herstart ‘fysieke’ kerkdiensten Uw Koninkrijk Kome
Richtlijnen Kerkdienst Uw Koninkrijk Kome
Wilt u een eredienst bijwonen dan geldt het volgende protocol:
Iedereen die een dienst wil bezoeken moet zich uiterlijk vrijdag 12:00
voorafgaand aan de dienst op zondag aanmelden. Dit kan per app bij
ds. Christine Welschen: nummer 06-17400604 of telefonisch op
nummer 06-17400604. Het is niet mogelijk om zich voor meerdere
diensten aan te melden.
Het kerkgebouw is vanaf 09.15 uur open. Kom beslist niet op het
laatste moment gelet op de toelatingsprocedure.
Bezoekers kunnen alleen via de hoofdingang naar binnen.
Bij binnenkomst wordt de vraag gesteld of er gezondheidsklachten zijn.
Iedereen maakt zelf de afweging of deelname aan een kerkdienst
verantwoord is. (100% klachtenvrij)
U bent verplicht voor dat u de kerkzaal in gaat de handen te
desinfecteren. Bij de deur is desinfecterend materiaal beschikbaar.
Neemt u aub een mondkapje mee!!
Bij binnenkomst in de kerkzaal bent u verplicht de aanwijzingen van de
zaaldienaar opvolgen. U bent verplicht een mondkapje op te dragen bij
het lopen in de kerk.( Eventueel zijn deze beschikbaar in de kerk.)
U kunt alleen gebruik maken van de gereserveerde zitplaatsen. Een
zitplaats wordt u toegewezen. De liturgie bevindt zich op de
gereserveerde zitplaats. Gezinsleden mogen naast elkaar zitten. Alle
overige bezoekers zitten apart, zodanig dat er steeds anderhalve meter
afstand is (tot) bezoekers naast, voor en achter.
Papieren liturgie dient u na afloop mee naar huis te nemen en niet
achter te laten. In de dienst is geen gemeentezang mogelijk.
Er is ook geen collecte. Bezoekers worden gevraagd per bank/giro aan
de collecte deel te blijven nemen.
Keuken, garderobe en koffieruimte zijn niet toegankelijk. Jassen e.d.
indien gewenst uittrekken bij de zitplaats in de kerk.
14
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Toiletbezoek graag zo beperkt mogelijk. Bij het lopen in de kerk is
een mondkapje verplicht.
Na toiletbezoek het aanwezige desinfecterende materiaal gebruiken
om het toilet schoon achter te laten.
Bij ondersteuning van een dienaar of hulpverlening van de BHV-er is
gebruik van een mondkapje verplicht.
Na afloop is ook geen koffiedrinken mogelijk.
De kerkzaal wordt op aanwijzing van de zaaldienaar via de
hoofdingang verlaten. Ook hier weer op anderhalve meter afstand.
Uiteraard is handen schudden niet toegestaan.
Een gebaar, glimlach e.d. is de begroeting in het nieuwe normaal.
Wordt u door de taxi-bus opgehaald dan dient u te blijven zitten totdat u
opgehaald bent. U kunt niet in de koffieruimte op het vervoer wachten.
Het is ook buiten de kerk de bedoeling dat er afstand wordt gehouden
in de publieke ruimte ter naleving van de regels.
Wij begroeten u graag in de erediensten. Maar alstublieft wel eerst
aanmelden.
De Oudstenraad

Beëindiging werkzaamheden broeder H.J.C Belfor
Beste zusters en broeders,
Zoals velen van u weten heeft br. Belfor op 18 april 2020 jaar zijn 80e
verjaardag mogen vieren. Wij hebben hier als bestuur en werk- en
steungroepen op een bijzondere wijze bij stil gestaan. Vanwege de
coronamaatregelen was het niet mogelijk onze zeer gewaardeerde
broeder fysiek te feliciteren zodat wij via een audioboodschap de
felicitaties hebben overgebracht.
Met het bereiken van de leeftijd van 80 jaar heeft br. Belfor het besluit
genomen zijn werkzaamheden voor de Evangelische Broedergemeente
te beëindigen. br. Belfor gaat de genade jaren die hij van zijn Heer en
Heiland nog mag krijgen koesteren.
Zijn werkzaamheden zal br. Belfor gefaseerd afsluiten en wel als volgt:
- vanaf april 2020 geen voorganger meer in de diensten van de
steungroep Zoetermeer
-vanaf eind juni 2020 geen coördinator meer van steungroep Laak en
15
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ook geen voorganger meer in de diensten van Huize Stanfasti en
-vanaf augustus 2020 geen voorganger meer in de UKK.
Wij zijn br. Belfor dankbaar voor de vele jaren waarin hij op vrijwillige
basis werkzaam is geweest voor de gemeente; de mensen heeft
bemoedigd, getroost en gesterkt en ook vreugde heeft mogen brengen.
Wij zullen als de gelegenheid zich voordoet als gemeente op gepaste
wijze br. Belfor bedanken en spreken de hoop uit dat wij gebruik mogen
blijven maken van zijn kennis en ervaring en dat hij voor de gemeente
behouden blijft. br. Belfor blijft actief bij de Zestigplusgroep.
Wij wensen br. Belfor vele jaren in goede gezondheid en dat de Heer
hem op zijn wegen blijft verlichten en hem zegent met Zijn overvloedige
goedheid.
Namens de Oudstenraad,
br. Vivian Winter

Oproep Beamer team
Beste broeders en zusters,
Vorig jaar hebben wij een subsidie toegewezen gekregen van de Zinzendorfstichting voor
de aanschaf van een beamer. Ik heb u hiervan
in januari in kennis gesteld. In het kader van de duurzaamheid willen
wij als gemeente geen gebruik meer maken van de papieren liturgie
maar via een beamer de liturgie aanbieden. Wij zij voornemens in het
najaar de beamer te plaatsen.
Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die de beamer tijdens de dienst
willen bedienen. Hebt u kennis van of affiniteit met de computer en wilt
u op vrijwillige basis de werkzaamheden binnen de gemeente ondersteunen dan vragen wij u zich aan te melden bij de leden van de Oudstenraad.
Verzoek om bij uw kinderen of kleinkinderen ( minimaal 16 jaar) te informeren als zij belangstelling hebben voor deelname aan dit team.
Broederlijke groeten,
De Oudstenraad
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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
2e & 4e dinsdag
Prosisa

donderdag

14.00-16.00

60+ club

br. H. Belfor en
zr. E. Kappel

12:00

Bijbelstudie

ds. C. Welschen

10.00-12.00

Schoonmaak kerk

Oudstenraad

zaterdag

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

- 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
17
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Mededelingen voor de Zondagschool

Lieve jongens en meisjes,
Vanaf 15 maart zijn wij als gemeente en daarmee ook jullie van de
zondagschool in een uitzonderlijke situatie terecht gekomen. Het
coronavirus heeft voor een onrustige tijd gezorgd waarin veel is
veranderd. De kerk mocht geen diensten meer houden en dus was het
ook niet mogelijk om de zondagschool te bezoeken. Lange tijd konden
jullie niet naar school en werden ouders en-of grootouders ineens ook
leerkrachten. Opzoeken van vrienden en vriendinnen was niet mogelijk
en ook naar de sportclub konden jullie niet meer. Het was lastig om te
wennen aan deze situatie. De dagelijkse routine is langzaam
teruggekeerd, maar nog niet helemaal hetzelfde als voor het virus de
kop op stak.
Gelukkig is de zondagschool ondanks de maatregelen waar wij ons
aan moesten houden toch in staat geweest sommige gemeenteleden
met Pasen te verrassen, met Moederdag een bloemetje te bezorgen en
is de jongerendienst door de zondagschoolleiding verzorgd. Sommige
van jullie hebben meegewerkt aan de audiodiensten die wij sinds de
corona pandemie verzorgen. Heel erg leuk! Ik hoop dat jullie via
Whatsapp met elkaar en met de zondagschoolleiding in contact zijn
gebleven en verhalen over de coronatijd hebben gedeeld. Ik nodig jullie
hierbij uit om je verhaal ook met de gemeente te delen. Je kunt een
stukje schrijven en naar de redactie mailen (redactie@ebghaaglanden.nl)
In de tijd waarin wij elkaar fysiek niet konden ontmoeten kan ik namens
het bestuur zeggen dat wij jullie hebben gemist. Vertrouwde gezichten
die wij een lange tijd niet hebben gezien en van wie wij ons afvragen
hoe het met jullie gaat. In gebed vragen wij God jullie te ondersteunen,
om geduld te hebben in het omgaan met de veranderingen. Wij bidden
dat jullie in contact met God blijven en zijn liefde blijven voelen.
Jongens en meisjes, jullie zijn in onze gedachten en als jullie ons nodig
hebben, aarzel dan niet een beroep op het bestuur doen.
Het schooljaar is nu afgesloten en de vakantie is begonnen. Iedereen
die over is naar het volgende leerjaar of geslaagd is feliciteren wij van
harte. Moet je het jaar over doen, kop op. Je krijgt de kans om opnieuw
te laten zien dat je het kan. Veel succes daarmee in het komend jaar.
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Alle kinderen van de zondagschool, de jongeren, de band Blessie
nanga prisirie, de zondagschoolleiding en allen die jullie ondersteunen,
wens ik namens het bestuur een fijne vakantie toe.
Mocht de zondagschool na de vakantie weer beginnen dan zal dit via
de zondagsschoolleiding aan jullie meegedeeld worden.
Namens de Oudstenraad,
br. Vivian

Ingezonden
EBGH Bijbelgroep
Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: Ik ben het licht voor de
wereld. “Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar
heeft licht dat leven geeft”. Joh. 8:12
Wij gaan gewoon door zowel voor als na de Coronatijd. Het dienen van
Onze Heer en Heiland en het volgen van Zijn wil. Dagelijks worden wij
overrompeld met liederen, teksten, diensten, bemoedigingen, filmpjes ,
diverse vormen van communicatie, mond op mond reclame persoonlijk
of telefonisch. Dit is soms fijn maar soms lijkt dat ook te veel. Door de
stilte op te zoeken kun je merken dat het soms niet genoeg is want je
zou meer willen om verzadigd te geraken.
Ons zorgen maken over de toekomst is en blijft een manier van
overleven. Wij tellen onze zegeningen, wij worden sterker in het
geloof, kijken naar wat ons gelukkig maakt en positief terugkijken naar
de afgelopen maanden. Er is veel aan de hand en wij weten half niet
wat er elders op de wereld gebeurd. Het nieuws kunnen wij niet meer
bijhouden en ook het aantal sterfgevallen om ons heen betreffende
familie, vrienden, kennissen en nog veel meer.
Als wij denken dat wij te jong, te oud, te moe, te eenzaam enz. zijn, zal
Hij je de weg blijven wijzen. Wij zullen nooit in de steek worden gelaten
als wij ons maar aan Zijn hand vasthouden. Wij mogen weten dat wij
niet alleen zijn. Wij hebben elkaar om het e.e.a. uit ons leven te delen
als christelijke familie. Deze familie hebben wij samen bij elkaar
gebracht door jezelf te willen zijn en de andere te dienen. Wij
aanvaarden elkaar als christenen en dat maken wij waar door niet
elkaar groot te maken maar God. Wij mogen elkaar liefhebben zonder
vermoeid te raken en Hij leert ons hoe wij elkaar kunnen helpen.
Deze woorden deel ik met u omdat ik de afgelopen dagen bijna alles
wat ik ontvangen heb, kon lezen en meebeleven. Een ieder ervaart
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een boodschap op zijn manier en dit is mijn ervaring en dit zijn de
woorden die zijn blijven hangen.
Ik sluit af met het lied :
If mi bing mang free
Mi bong free miti Masra
Da mi bong taigie Hem
Ofa mi Lobi Hem
Fu di mi no mang free
Miki mi wakti Masra
zr. Irene Becker

Het verhaal achter het lied
Neem, Heer, mijn beide handen en leid uw kind.
So nimm denn meine Hände und führemich
Geschreven door Julie von Hausmann die leefde van 1826-1901.
Vertaald door de Nederlands Luthersche Genootschap voor in-en
uitwendige zending in 1892; gewijzigd door J.de Gier in 1939.
In 1904 werd het opnieuw vrij vertaald door H. Pierson in een, ook bij
de EBG, heel bekend geworden versie.
Julie von Hausmann, die het als gedicht heeft geschreven, leidde
een teruggetrokken bestaan. Zij werd geboren in Riga, de hoofdstad
van Letland. Nadat ze met haar zus hun ouders tot hun overlijden heeft
verpleegd, kwam ze aan de kost als privélerares. Zij schreef gedichten
die ze niet openbaar maakte. Slechts aan een kleine kring van
vertrouwelingen las ze haar gedichten voor. De Berlijnse predikant,
Gustav Knak, kreeg het gedicht in handen toen hij op het punt stond
een liedbundel uit te geven ten behoeve van een tehuis voor
vondelingen in Hong Kong. Zij gaf gehoor aan zijn verzoek om meer
geestelijke liederen te schrijven, maar wilde anoniem blijven.
In het lied bezingt zij, zich baserend op 1 Petrus 6: vers 10, dat
Gods barmhartigheid alle opstandigheid van het hart stilt en dat Hij
de gelovigen naar Zijn doel leidt, ook al is Zijn aangezicht door het leed
soms verborgen.
Over de omstandigheden die hebben geleid tot de totstandkoming
van het lied worden twee verhalen verteld. Het eerste verhaal is, dat
de dichteres aan hevige migraine aanvallen leed en vaak ’s nachts
niet kon slapen en daarom maar liederen schreef.
Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp. Marc 9.24
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Het andere verhaal is dat Julie von Hausmann en haar verloofde na
hun huwelijk het evangelie zouden gaan verkondigen onder de Eskimo’s in Groenland. Toen Julie vlak voor het vertrek ziek werd en niet
mee kon, werd het huwelijk gesloten bij haar ziekbed.
Haar man vertrok alleen. Na haar herstel wilde zij naar haar man
toegaan en na een lange scheepsreis naar Groenland, was haar
man er niet om haar af te halen.
Zijn bediende was er wel en vertelde in het weinige Duits dat hij had
geleerd, dat er een besmettelijke ziekte had geheerst en dat
haar man de vorige dag was overleden.
Hoe moest zij, alleen in een vreemd en ver land, verder? De regels,
Al waar ik op wou steunen, bezweek en viel;
Ai, laat mij op uw leunen met heel mijn ziel!
zouden duiden op haar wanhoop. Centraal staat in het lied, het
verlangen naar geborgenheid. Geleid worden, bij de hand genomen
worden is nodig, als jezelf geen stap verder kunt. Bovendien belijdt de
dichteres dat ze zo zwak is, dat ze het liefst maar met gesloten ogen
wil rusten aan Gods voeten.
Zusters van het Atelier van de Toekomst

Kunwald
Niet ver van Mlada Boleslav ligt het dorpje Kunwald in het Boheemse
land. Het was hier dat in 1457 een groepje gelovigen, volgelingen van
de kerkvader Jan Hus, die in 1415 door de toenmalige kerkelijke en
wereldlijke autoriteiten tot de brandstapel is veroordeeld zich
aaneensloot tot een gemeenschap. Zij wilden volgens de wet van
Christus leven. Zij maakten zich los van de katholieke kerk en noemden zich Unitas Fratrum : Broedergemeente. Uit deze kleine
groep groeide al snel een volkskerk van 100.000 leden in Bohemen en
Moravië, die zich tegen de verdrukking in wist te handhaven. Deze
kerk der Broeders heeft veel invloed uitgeoefend op de
taal, de cultuur en het onderwijs in het toenmalige Bohemen en Moravië, het hart van Europa.
Bisschop jan Amos Comenius (1592- 1670 ) was een belangrijke
voorman van de Broeders en zijn pedagogische en onderwijskundige
arbeid is nog steeds van belang. De contra reformatie die eind 16de
eeuw begin 17de eeuw begon, betekende voor de kerk van de Broeders
helaas repressie en onderdrukking. De kerk is grotendeels verdwenen.
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Begin 18de eeuw was er nog maar weinig van over, maar in het
Verborgene leefde het geloof van de Broedergemeente voort.
Een groepje uit deze gemeenschap vluchtte in 1722 naar het Duitse
Saksen. Zij vonden onderdak op het landgoed van de Duitse graaf
Nicolaus Ludwig Von Zinzendorf en een vrijplaats om het geloof
van de Broedergemeente te kunnen leven. De plaats noemden zij
Hernhut (onder ’s Heren hoede). Van hieruit is het wereldwijde
zendingswerk van de Hernhutters begonnen.
Dit stuk is van br. Job van Melle en ingekort door
wijlen zr. Gerda Louz

Vaderdagviering 2020
Zoals elk jaar organiseren wij, Prosisa, de Vaderdagviering. Dit jaar
was Vaderdag op zondag 20 juni jl. Vanwege Covid-19 kon deze viering
niet op de normale manier doorgaan. Wij wilden
er toch op een andere manier aandacht aan
schenken en kwamen op het idee om de
broeders met een lekkere maaltijd en presentje
te verrassen. Zij kregen een uitnodiging om op
zaterdagmiddag, een dag voor Vaderdag, langs
te komen in de kerk om een maaltijd op te
halen. Het Prosisa bestuur was al vroeg
aanwezig om alles klaar te zetten.
De broeders werden getrakteerd op een
heerlijke roti met alles
erop
en eraan.
Als extra kregen ze een presentje in de sfeer
van Corona, nl. een zelfgemaakte mondkapje,
gemaakt door één
van de Prosisa zusters en een hand gel verpakt
in een zelfgemaakt
tasje. Zij werden ook door zuster Smidt verrast
met een lekkere portie
Moksi Alesi.
Het was heel fijn om de broeders na zoveel
weken weer te ontmoeten;
sommigen bleven nog wat napraten, wat heel
gezellig was.
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Een paar broeders bleven nog lang buiten praten
en hadden veel lol met elkaar.
Het was te merken en te horen aan hun
schatergelach. Wij genoten
hiervan. Wij hebben deze middag als geslaagd,
heel leuk en gezellig ervaren. De Vaderdagdienst
was op zondag 21 juni online te beluisteren en werd
vnl. door de Prosisa zusters voorbereid. De
voorganger was ds. Zinhagel. Verschillende zusters
hadden een aandeel in deze dienst z.a. de
gebeden, de keuze van de liederen, gedichten en
de duo’s, die prachtig gezongen hadden. Al met al
is het toch gelukt om er een mooie Vaderdagdienst
van te maken. Ook wij hebben mee kunnen genieten van deze middag
samen met de broeders. Naderhand hebben de broeders hun blik van
waardering geuit aan de zusters van Prosisa.
Bestuur Prosisa

Mededelingen uit andere Gemeenten
Dag van de Inheemsen en 130 jaar Javaanse immigratie
Op 9 augustus 2020 zal in Suriname en in Nederland, in verband
met Covid-19, op aangepaste wijze worden stilgestaan bij de Dag van de Inheemsen én bij het
begin van de Javaanse immigratie
In Suriname, dit jaar precies 130 jaar geleden.
In Nederland, heeft zr. Hariëtte Mingoen, voorzitter van Stichting Comité Herdenking Javaanse
Immigratie, enkele artikelen geschreven over de
geschiedenis en het cultureel erfgoed van de
Javaanse Surinamers, die vanaf 30 juli 2020 kunnen worden gelezen
op de website: https://stichji.javanen.nl/ Elke week wordt, tot half september, een nieuw artikel geplaatst.
Wij wensen u een fijne viering en herdenking van beide bijzondere
gebeurtenissen.
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Alternatief Zendingsfeest september 2020
Het jaarlijkse Zendingsfeest in Zeist kan dit jaar i.v.m. het
coronavirus helaas niet op de bekende manier plaatsvinden.
Er wordt op dit moment gekeken naar alternatieven.
Op de website van het ZZg en ook op het Facebookkanaal van het
ZZg wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen
omtrent een alternatief Zendingsfeest. Er zal veel digitaal gedacht en
gehandeld worden. Het thema
zal in ieder geval te maken
hebben
met verbinding, met samen
maar niet alleen zijn. Ook het
collectedoel sluit hierop aan:
gemeenten die wereldwijd door
het virus geldgebrek hebben
steunen.
Uitgangspunt is dat iedere
gemeente vrij is om zelf vorm te
geven aan
de inhoud. Het ZZg zal tools
aanreiken: wat kunt u als
gemeente gaan
doen en op welk moment. De
eerste drie weken van
september
zullen in het teken staan van het
Zendingsfeest. Tevens zal het
ZZg de gemeenten bezoeken om aan verslaglegging te doen van de
activiteiten. U leest of hoort er binnenkort ongetwijfeld meer over!
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Offerandes
Inzameling collecten
Beste zusters en broeders,
Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin
of dwang, want God heeft lief, wie blijmoedig geeft, geven is een
harte zaak” 2 Kor.9:7
Lieve zusters en broeders,
Onder dankzegging voor de trouwe wijze waarop u giraal uw collecten
aan onze gemeente overmaakt treft u onderstaand een opgave van de
collectedoelen voor de komende periode. Ten overvloede vermelden
wij hierbij het rekeningnummer voor het overmaken van uw giften: INGBank: NL86 INGB 0000361737 t.n.v. Evangelische Broedergemeente
Haaglanden e.o.
Wilt u in de omschrijving specifiek aan geven voor welk collectedoel uw
bijdragen bestemd is.
De 1e collecten is voor de eigen gemeente en de 3e collecten voor
de aflossing van de hypotheek
2e collecten zijn als volgt:
02 augustus
ZZG: Zuid Afrika Muziekfestival
09 augustus
ECP: Centrale Raad
16 augustus
Fondsenwerving EBG Haaglanden
23 augustus
Rampenfonds ZZG
30 augustus
Publiciteit EBG Haaglanden
06 september Voorschool Brokopondo (ZZG)
13 september Kinderen/jongeren EBG Haaglanden
20 september ECP: Letland
27 september Onderhoud kerkgebouw
04 oktober
ECP: Skin
11 oktober
Goede doelen EBG Haaglanden
Uw bijdrage stelt ons in staat om aan de financiële verplichtingen van
ons kerkgebouw te voldoen.
“Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten” (2 Korintiërs 9:6)
Gods zegen en bij voorbaat dank!
Namens het bestuur
br. Vivian Winter
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Offerandes
Collecte 1

Collecte 2
ZZg

ECP
5-1-2020
12-1-2020
19-1-2020
26-1-2020
2-2-2020
9-2-2020
16-2-2020
23-2-2020
1-3-2020
8-3-2020
15-3-2020
22-3-2020
29-3-2020
5-4-2020
12-4-2020
19-4-2020
26-4-2020
3-5-2020
10-5-2020
17-5-2020
24-5-2020
31-5-2020
7-6-2020
14-6-2020
21-6-2020
28-6-2020

€ 59,90
€ 120,02
€ 0,00
€ 114,30
€ 50,80
€ 155,00
€ 47,47
€ 109,12
€ 53,01
€ 143,85
€ 30,60
€ 30,60
€ 30,60
€ 107,90
€ 107,95
€ 132,20
€ 132,95
€ 99,45
€ 95,20
€ 94,45
€ 94,85
€ 94,40
€ 81,70
€ 81,70
€ 91,70
€ 111,70

Collecte 3
Overig

Eigen gem.
€ 83,15
€ 118,57

€ 5,00
€ 127,46
€ 67,25
€ 66,20
€ 75,66
€ 74,60
€ 61,95
€ 89,01
€ 34,60
€ 34,60
€ 34,60
€ 71,65
€ 203,65
€ 115,65
€ 95,65
€ 94,25
€ 83,25
€ 101,75
€ 94,25
€ 74,25
€ 64,95
€ 50,95
€ 49,95
€ 49,95

€ 43,70
€ 58,75
€ 0,00
€ 52,05
€ 70,35
€ 47,85
€ 38,00
€ 30,32
€ 41,70
€ 78,55
€ 29,25
€ 39,25
€ 29,00
€ 103,90
€ 114,25
€ 203,65
€ 154,35
€ 139,35
€ 119,55
€ 119,35
€ 119,80
€ 119,05
€ 82,40
€ 81,90
€ 81,90
€ 81,90
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Dienstenrooster
Evangelische Broedergemeente
Haaglanden e.o.
Chasséstraat 1 Den Haag
Kerk: 070 – 2150565
Augustus & September 2020

In de kerk uw koninkrijk kome UKK
UKK
02-08-2020
09-08-2020
16-08-2020
23-08-2020
29-08-2020
30-08-2020
06-09-2020
13-09-2020
20-09-2020
27-09-2020
04-10-2020
11-10-2020
18-10-2020

10.00
10.00
10.00
10.00
19.00
11.00
10.00
10.00
10.30
11.00
10.00
10.00
10.00

Preekdienst/Hernhutterdag
Preekdienst & Avondmaal
Preekdienst
Themadienst
Aria singi neti
Zangdienst
Preekdienst
Preekdienst
Oecumenische dienst UKK
Zangdienst
Oogstfeest
Preekdienst + Avondmaal
preekdienst

ds. Chr.Welschen
ds. Chr.Welschen
br. D.Toemin
Oudstenraad
br. HJC Belfor
zr. E bronne
ds. Chr.Welschen
ds. Chr.Welschen
ds. Chr.Welschen
ds. Chr.Welschen
ds. Chr.Welschen
ds. Chr.Welschen
ds. Chr.Welschen

Zoetermeer
Datum
06-09-2020
20-09-2020
04-10-2020
18-10-2020

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

Dienst
Preekdienst
Preekdienst
Oogstfeest
Preekdienst

Tijd
xxxxxx
xxxxxx

Dienst
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

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

Laak
Datum
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

Voorganger
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
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Leiden
Datum
05-09-2020

Tijd
15.00

Dienst
Preekdienst

Voorganger
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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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.

