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Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.
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Woord voor de maand december 2019
Hij die door de duisternis gaat en geen licht meer ziet,
en die dan vertrouwt op de naam van de Heer.
Jes. 50:10

Woord voor de maand januari 2020
Je koning is in aantocht,
bekleed met gerechtigheid en zege.
Zach. 9:9

Woord voor de het jaar 2020

Ik geloof!
Kom mijn ongeloof te hulp.
Marc 9.24
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Overdenking
Ja, wij verwachten onze Koning, onze Heerser over de hele wereld.
Wij wachten daarop,
dat HIJ Zijn recht laat heersen,
dat HIJ Zijn liefde laat zien
en dat Zijn vrede de hele aarde bevrijd van geweld.
Wij wachten en weten:
HIJ is er al. God zij: Ik ben degene, die er altijd was en is en zal zijn"
(Ex 3:14)
Als wij wachten op Zijn wederkomst richten wij bewust onze aandacht op
Hem.
Wachtende richten wij onze ogen op Zijn toekomst,
en dan kijken wij naar de wereld om ons heen.
Deze wereld is anders dan God zijn wereld had bedoeld
en toch is het schepping van God.
Als wij ons concentreren op Hem,
ontdekken wij ook:
- wij kunnen hier een daar een licht aansteken,
- voor anderen een raam zijn naar een toekomst,
wanneer HIJ er zichtbaar zal zijn in Zijn heerlijkheid.
- wij kunnen betrokken raken bij de wereld en deze een klein stukje
veranderen.
Onze Koning is in aantocht - wat een hoop - ook voor deze tijd, voor dit
kerstfeest 2019 en het komende jaar 2020.
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 aan te
vragen enz. het kerkkantoor zijn op
de maandag aanwezig: de dominee
en zr. Etina Bronne.
De JONG en OUD Middag
Op woensdag middag is een ontmoetingsplek ontstaan, die nu nog heel
klein is - maar waar van alles te beleven valt:
- van haken tot dammen
- van geheugentraining met het Memoryspel tot uitwisseling van
keukenrecepten
- van huiswerkbegeleiding tot het delen van Bijbelse kennis
kortom, alles wat gedeeld en samen gedeeld kan worden.
Op dit moment missen wij wel kinderen of jongeren ... deze aanwinst zou
het samenzijn compleet maken.
Iedereen, die vrij is op woensdag tussen 14.00 -18.00 is van harte
welkom!!!
Om 16.00 uur beginnen wij met koken en uiterlijk om 17.00 uur wordt
gezamenlijk gegeten. Voor het eten moet men zich wel van te voren
opgeven en het kost € 3,50.
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Terugblik Jeugddienst 27 oktober 2019 - Blessi nanga prisiri
Zo heet de band die de jeugddienst van 27 oktober jl. heeft opgeluisterd in
onze kerk aan de Chasséstraat. Deze band bestaat uit jongeren van de
EBG-Rotterdam en jongeren van de EBG-Den Haag.
Over deze dienst wil ik mijn ervaringen vertellen en omdat ik toen blessi
(zegen) en prisiri (plezier) heb ervaren, gebruik ik boven genoemde titel.
Al bij de deur bij het binnenkomen ervoer ik een bepaalde opgewekte
stemming. Rechts in de hoek van de kerk zat de band die al wat aan het
oefenen was.
Vooraan zaten jonge kinderen o.a. de kleinkinderen van het echtpaar
Riedewald. Zij zaten er met hun moeder.
Er waren ook 20-jarigen die een rol hadden in de dienst.
Verder was de kerk gevuld met gemeenteleden die normaal de
kerkdiensten bezoeken.
Drie jongeren kwamen naar voren met een stuk tekst.
Je kon merken dat zij thuis geoefend hadden en de volwassen
gemeenteleden reageerden met waardering.
De jonge zuster van de band hief de liederen aan die geprojecteerd
werden.
Zij bracht voor het zingen echt de stemming erin. Wij hebben veel
gezongen.
Door de projectie van de liederen hoefden de gemeenteleden dus niet met
blaadjes bezig te zijn. Dit had iets rustgevends.
Er werd over het algemeen door de aanwezigen goed geluisterd. Alleen
de heel jonge kinderen schoven soms wat onrustig op hun stoelen, maar
zij gedroegen zich verder prima. Iets in de dienst zou bij een volgende
jeugddienst aan hen kunnen worden besteed. Zij klaarden wel helemaal
op toen zij aan het eind van de dienst een cadeau kregen.
Al bij al was het een fijne dienst. Jongeren bedankt.
zr. Gerda Louz
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Terugblik Wrokomandei 10 november 2019
Op 10 november 2019 hebben wij in de kerk een speciale dienst gehad ,
Wrokomandei, voor de broeders en zusters die op welke manier dan ook ,
hun steentje hebben bijgedragen aan de kerk. De preek werd verzorgd
door br. Welschen en de rest van de liturgie door zr. Welschen.
De werkgroepen en alle anderen die zich betrokken voelen bij de kerk
werden bedankt voor hun verdiensten.
Met de inzet en medewerking van ons allen kunnen wij de kerk in stand
houden. Wij weten dat Jezus aan het hoofd van de kerk staat en dat wij
steeds te rade kunnen bij Hem. Onze hulp in de kerk kan alleen maar
vrucht dragen als wij niet onszelf op de eerste plaats zetten, maar Jezus
onze broeder en Heer.
Na de dienst werden we getrakteerd op soep vooraf en daarna mocht je
kiezen uit bami of rijst met bruine bonen. Als toetje kregen we een lekkere
fruit cocktail.
Dank aan allen die dit alles verzorgd hebben.
zr. Sonja Keeks

Een terugblik op de conferentie ‘Waarlijk vrij’ – volgens de
persoonlijke observaties van zr. Christine Welschen
In het kader van het conciliaire proces binnen de EBG, vond dit jaar de
conferentie plaats in Nederland, in de Abdij Mariënkroon in NoordBrabant. Duitsers, Surinamers en Nederlanders uit de EBG gingen op
zoek naar een bevrijd leven in de neokoloniale tijd van vandaag - in het
bijzonder binnen de EBG. We ontdekten, dat de EBG binnen haar
structuren stappen heeft gezet - maar dat er nog grote stappen moeten
worden genomen om met elkaar binnen de bestaande structuren op gelijk
niveau om te gaan en in directe dialoog. Maar ook wacht nauwkeurig
onderzoek van de geschiedenis (Br. Johannes Welschen).
br. Christoph Reichel (Duitsland) liet ons de kansen van een EBG als
wereldkerk zien, maar ook de valkuilen, wanneer wij EBG-ers: :
- in het gevoel van samenhorigheid de verschillen niet werkelijk onder
ogen willen zien,
- niet onder ogen zien, dat de theologie van de EBG vaak doordrongen is
van koloniale denkstructuren.
- niet werken aan een diepe analyse van sociale thema’s en daarin de
invloed van machtsverhoudingen
Hij herinnert ons aan de opdracht: zending houdt in, grenzen te
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overschrijden, meebewegen in de interculturele beweging met andere
christenen.
Om dit te kunnen doen moeten wij altijd terug naar de eigen geschiedenis
om door kritisch onderzoek hiervan te leren .
zr. Muriel Held (Suriname) begon met de reflectie over: wat is überhaupt
"niet vrij te zijn": gevangen, gebonden, vastzitten ... . Ze verhelderde dit
vanuit haar professionaliteit als vogeldeskundige. Zij benadrukte daar
tegenover de bijzondere bekwaamheid van de mens om zijn levensdoelen
zelf te bepalen. Om deze vrijheid te kunnen benutten, is het belangrijk de
basis te kennen: het recht. In de geschiedenis van Suriname werd juist dit
recht alle slaafgemaakten afgenomen. Deze tot slaafgemaakten verzetten
zich. De opstanden waren er niet alleen bij de Aucaners, Saramaccaners
en andere stammen, ook de stadsslaven kwamen in opstand. Dit is echter
minder bekend.
De kritische vraag van vandaag is: Hoe maken we ons vrij van dit
knellende verleden? Kan het "geloof van de blanken", de nazaten van
slaafgemaakten werkelijk vrij maken? Voor een goed antwoord is
belangrijk dat dit vraagstuk dieper wordt onderzocht, want het kan niet zo
zijn dat het geloof slechts in de denkstructuren van de blanke zendeling is
in gebed.
De basis moet de hoogste vrijheid zijn: de kracht om zelf te bepalen, waar
we onze gedachten bij laten stilstaan. Godsdienstig geldt: vrijgemaakt
door Jezus Christus, die de hoogste prijs voor onze vrijheid heeft betaald,
mogen wij beseffen, dat wij in "zijn" schuld staan; dat betekent: de
gelovige is omgeven van Jezus ... zo is de mens waarlijk vrij. Vanuit deze
vrijheid staat alles open en ben je toch vrijwillig deel van Hem: Zo roep ik
u, gevangenen in de Heere, op tot een wandel die de roeping waarmee u
geroepen bent, waardig is. Ef. 4:1.
Livingstone Thomson uit Groot-Brittannië nam ons mee naar de
geschiedenis van de slavernij van Groot Brittannië. Hij begon met een
kritische kanttekening bij het gebrek van actieplannen voor de uitgeroepen
internationale decade voor "mensen van Afrikaanse komaf " en noemde
dit typisch voor de Britse overheid. (Vraag: merken wij hier iets van in
Nederland?) . Dit punt van reflectie is belangrijk, want na de afschaffing
van de slavernij kun je niet gewoon naar de volgend agendapunt van de
geschiedenis gaan. Br. Thomson bleef staan bij de verschillende
beweegredenen om tegen de slavernij te ageren en hij liet zien, dat de
afschaffing (parallel met Suriname) uiteindelijk niet was ingegeven door
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verbetering van moraal of de wens naar gerechtigheid, maar was
gekoppeld aan economische redenen van de koloniale macht. In dit
verband liet hij zien, hoe (parallel met Suriname) de compensatieregeling
de slaveneigenaren ten goede kwam, maar niet de mensen die hun leven
lang hadden gewerkt. De interpretatie van dit feit zou kunnen zijn dat
economisch gezien - voor de overheid van toen - de arbeid van de
slaafgemaakten niets waard was tegenover die van de moderne
machines.
Daarna gingen we in kleine groepen aan de gang met de vraag: wat
raakte ons en kan ons het geloof helpen.
En dit werd vervolgd met het nieuwe thema: Met het verleden de
toekomst in - als waarlijk vrije mensen. Wat houdt ons gevangen, wat
kan ons vrijmaken? Thomas Polimé vertelde over migratie momenten in
zijn leven: 15 verschillende woon- en leefstations kende zijn leven al
voordat hij het noodonderwijs voor vluchtelingen in Frans-Guyana
organiseerde. Elk nieuw station betekende afscheid nemen en opnieuw
inburgeren.
Het is mogelijk om vrijheid gestalte te geven door te werken aan
ontwikkeling.
Rahina Hassankhan begon ook over de bij haar persoonlijk ervaren
onvrijheid, en hoe ze leerde om in haar omstandigheden vrijheid te
verwerven. Door haar migratie naar Nederland kwam de vraag op: is elke
vorm van migratie gekoppeld aan afscheid nemen? Door de ontdekking
van de systemische theorie leerde ze dat alles in verbinding met elkaar
staat. Als je verbonden bent, sleep je niet iets met je mee, maar je kijkt er
naar en je ziet de waarde. Dit leidde bij haar tot een diepe vorm van
acceptatie van de realiteit. Het was niet meer langer nodig om tegen
realiteiten te strijden. Nu is het moment met realiteiten in vrede te leven en
zo realiteit te veranderen. Dat geldt ook voor slachtoffer en dader.
De andere inputgevers waren Glenn Helberg (Amsterdam), vervolgens
Mitchell Esajas (Amsterdam) en Joey Hunsel (Den Haag).
Glenn Helberg begon met de noodzaak van respect jegens elkaar. In een
respectvolle omgang zie je elkaar. Je bent iemand, inclusief je verleden,
o.a. zichtbaar in je stamboom. Hoe belangrijk dit kan zijn, had hij net
meegemaakt in Ghana. In Ghana zijn door het kolonialistische bewind
veel uitingen van de cultuur weggevaagd, die in het binnenland van
Suriname wel bewaard zijn gebleven. Nu brengen Marrons uit Suriname
deze cultuur terug naar Ghana en completeren zo de Ghanese cultuur
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met het oude erfgoed. Dit maakt nog een keer duidelijk: hoe belangrijk het
is, dat mensen in verbinding zijn met hun erfgoed. "Re"-spectare =
afgeleid van terugkijken, naar het verleden kijken.
In het leven van alledag is het verleden soms nog direct te ontdekken:
bijvoorbeeld, zwarte kinderen spreken de leerkracht vaak met "meester"
aan. Past dit in een vrije maatschappij?
Maar, hoe gebeurt ontwikkeling? Het antwoord is makkelijk: wij moeten
leren in verbinding met elkaar te gaan.
Bij deze verbindingen die wij maken, moeten we wel analyseren wat het
voor verbindingen zijn: alles is vandaag doordrenkt met het kolonialisme
(= neokolonialisme). Dus als we verbindingen maken, moet helder zijn,
hoe hangt het samen met het kolonialisme?
Als wij als EBG willen werken aan gerechtigheid moeten wij
- in respect onderzoeken
- gelijkwaardig met elkaar omgaan
- de ander welkom heten zonder aanzien der persoon
- afschaffen van meerderwaardigheid
- economische omstandigheden analyseren en veranderen
om zo elkaar te bemoedigen welbepaalde keuzes te maken.
Daarbij is een verandering in de opvoeding behulpzaam:
- In plaats het kind uit te leggen, wat het nog niet kan, tegen het kind te
zeggen: jij bent iets waard,
- in plaats van het kind angst aan te jagen, het te troosten met: je hoeft
geen angst te hebben,
- in plaats van te spelen met groot en klein, het kind te bemoedigen: je
moet niet de ander groot maken.
Mitchell Esajas: begon biografisch over zijn ervaring, altijd de enige
zwarte te zijn. Zijn ouders steunden hem, daagden hem uit. Hij kwam tot
de conclusie: Ik kan me bevrijden uit de gevangenschap van negativiteit
als ik elke mislukking als een stap voor ontwikkeling aanvaard. Elke
nieuwe stap is er één die ik zelf aanstuur. Ik kan zo leren om mij zelf
flexibel op te stellen en mij te verbinden aan mijn partner. Hij geeft daarom
allen mee: wees je eigen ondernemer en durf nieuwe stappen te zetten.
Poog daarbij om excellent te worden. Deze professionaliteit is basis voor
ontwikkeling - mits je daarbij integer blijft.
In kleine werkgroepen gingen wij op zoek naar de punten, waar wij
snakken naar bevrijding, door ons de vraag te stellen, waar beleven wij in
de EBG taboes:
- spreken over Winti
Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.
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- seksualiteit / homoseksualiteit / geweld tegen vrouwen en kinderen
- politiek
- kritiek op voorgangers
- spontaniteit
- angst voor conflicten
- uitsluiting
- financiën
Bespreekbaar maken van taboes, op zoek gaan naar kracht. Hoe geven
wij gestalte aan onze vrijheid?
Wat heb ik geleerd?
Ik vond het een ontzettend rijke conferentie met veel diverse meningen
rond het thema. Ook al ben ik een voorstander dat de moderne mens zich
moet oefenen om ambivalenties te accepteren, heb ik gemerkt dat dit niet
makkelijk is bij deze thema´s die ons in de ziel raken. En toch is het
noodzakelijk. Zonder waardering voor degene, die anders denkt en voelt
dan ik, is er geen verbinding mogelijk. En zonder verbinding kan ik me zelf
niet verder ontwikkelen.
Jammer genoeg kon ik niet blijven tot het einde. Ik miste de directe
dialoog tussen zusters en broeders binnen onze ECP, de uitwisseling van
ons verdriet over deze geschiedenis en de gezamenlijke zoekbeweging. Ik
vond het moedig naar stappen te zoeken als EBG wetende dat elke stap
later bekeken ook een misstap kan zijn. Maar zonder stappen komen wij
niet verder.
Zowel het historisch micro-onderzoek als ook het psychologisch
onderzoek van het verleden en heden lijken me belangrijke stappen te
zijn. Net zo belangrijk is de uitdaging in de theologie: hoe kunnen wij met
onze christelijke theologie in dialoog met de Winti-godsdienst komen, om
meer helderheid te scheppen voor ons? Ik ben me bewust dat alleen de
vraagstelling niet voor iedereen klopt, omdat er gemeenteleden zijn, die
beweren dat Winti geen godsdienst is. En toch zullen wij op onderzoek uit
moeten gaan.
zr. Christine Welschen.
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Reis je mee
Spetterende kerstspel

Waar: EBG Haaglanden
Wie: Acteurs v.d. Gemeente EBG Haaglanden e.o.
Hoe laat: 14:00 - 17:30
Prijs: vrijwillige bijdrage
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Mededelingen van de Oudstenraad
Het lidmaatschap van de
Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o
In de vorige editie van het maandnieuws hebben wij u geïnformeerd over
de actie die vanaf 14 oktober 2019 in gang is gezet om onze ledenadministratie op orde te krijgen. Het is belangrijk om een goed overzicht te
hebben van het ledental van de EBGH e.o omdat met name de
vaststelling van de Uniteitsbijdrage hiervan afhankelijk is. Hierbij wordt
geen onderscheid gemaakt tussen betalende en niet betalende leden. Wij
hebben u eerder bekend gemaakt met de verhoging van de uniteitsbijdrage op de synode van 2016 met een bedrag van € 10.131,00 in 2020.
Dit bedrag is vastgesteld op basis van het geregistreerd aantal van 600 in
2012. De synode heeft toen de gemeenten in de gelegenheid gesteld tot
31 december 2017 de leden te inventariseren zodat het aandeelpercentage van de gemeenten voor de verhoging van de afdracht vanaf
2019 zou kunnen worden geactualiseerd en herzien. De gemeenten zijn
hierin niet geslaagd zodat de synode van 2018 de gemeenten uitstel heeft
verleend tot 31 december 2019 voor het inventariseren van de leden. Met
name het verschillend gebruik van de begrippen actief en passief leidt tot
ongelijkheid en verwarring bij de bepaling van de ledenaantallen.
Wij zullen waarschijnlijk ook op 31 december 2019 geen volledig beeld
van het ledental hebben van onze gemeente maar wij zijn goed op weg
om in kaart te brengen welke leden nog bij ons in de administratie
opgenomen willen worden.
Het lidmaatschap van de Broeder-uniteit heeft als grondslag de doop
maar wordt ook gekenmerkt door de verplichting van ieder lid afzonderlijk
een regelmatige bijdrage (kerkelijke bijdrage) ten bate van de opdrachten
van de gemeente en de hele Broeder- Uniteit naar vermogen bij te dragen.
Ook van de leden, die nog niet alle rechten en plichten aanvaard hebben,
maar wel over een eigen inkomen beschikken, wordt de betaling van een
kerkelijke bijdrage verwacht (§§ 1004,3. 1408,3.3).
Bij de gemeentevergaderingen in 2019 en ook door deelname aan de
Werk- en Steungroepen in 2018 heeft de voorzitter u in kennis gesteld van
de consultaties van de Centrale Raad met betrekking tot het lidmaatschap
van de Evangelische Broedergemeente. Onze gemeente is toen ook
gevraagd mee te denken om tot een gezamenlijk vaststelling van het
ledenbegrip te komen.
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De EBG Haaglanden onderschrijft het volwaardig lidmaatschap zoals
bedoeld in de kerkorde. Ingeschreven in de ledenadministratie door de
doop en- of belijdenis, alle rechten en plichten hebben aanvaard en
voldoen aan de (minimale) contributieverplichting of hiervan zijn
vrijgesteld.
Tot op heden is in de registratie sprake van een actief of passief
lidmaatschap. Deze begripsbepalingen zullen in onze administratie anders
gehanteerd worden. De voorzitter zal bij de volgende
gemeentevergadering hier meer over vertellen. Vast staat dat bij het niet
voldoen aan alle bij het lidmaatschap verbonden verplichtingen sprake is
van een niet-volwaardig lidmaatschap. Dit heeft gevolgen voor de rechten
die aan het lidmaatschap verbonden zijn. Het lidmaatschap in een
kerkgenootschap heeft ook administratieve, financiële en juridische
kanten. Om beide bij elkaar te houden hanteert de EBGN een breed
lidmaatschapsbegrip, zoals die ook uit de Kerkorde kan worden
opgemaakt. Deze is onlosmakelijk verbonden met de verplichtingdeel te
nemen in het onderhoud van de kerk. Wij roepen alle leden op hieraan bij
te dragen. Het lidmaatschap kan ook beëindigd worden en gezien de
huidige opschoning van de administratie brengen wij u het volgende onder
de aandacht:
leden kunnen uitgeschreven worden als:
het lid ondanks regelmatige herinnering over minimaal drie jaar geen
kerkelijke bijdrage (KB) heeft betaald en ook geen afspraak met de
Oudstenraad heeft getroffen over (gedeeltelijke)
kwijtschelding van de KB,
- óf het lid uitdrukkelijk aangeeft niet aan zijn financiële verplichtingen te
willen voldoen
- óf als er op grond van de contactgegevens uit de ledenadministratie
geen contact meer met het lid gelegd kan worden.
Uitschrijving onder deze voorwaarden is een recht van de Oudstenraad,
niet een plicht!
Door het lidmaatschap ontstaat voor leden vanaf de 18 jaar de verplichting
om kerkelijke bijdrage aan de gemeente te betalen. (De kerkelijke bijdrage
is dus géén vrijwillige bijdrage, maar een verplichting, § 1482 KO) De
hoogte van de KB wordt door de Synode vastgesteld (op dit moment
(2019) 3% van de netto-inkomsten met een minimum van 180 € per jaar)
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Lid zijn houdt dus in, uzelf te laten zien binnen onze Broeder-Uniteit- via
de kerkelijke bijdrage en verbondenheid met de geloofsgemeenschap. Wij
hopen, dat wij begin 2020 weten hoeveel mensen daadwerkelijk
volwaardig lid van onze gemeente zijn.
Dringende oproep daarmee ook aan u: Mocht u familieleden of vrienden
en kennissen in uw omgeving hebben waarvan u weet dat zij ooit lid van
de gemeente Haaglanden waren stelt u ze dan a.u.b. van deze actie op
de hoogte zodat zij ook met ons contact op kunnen nemen. U kunt ook
namens deze leden met hun toestemming de adresgegevens of
telefoonnummer aan ons doorgeven zodat wij het contact proberen te
herstellen. U kunt dan contact opnemen met :
de predikant: 06 174 00 604
de Oudstenraad-voorzitter 06 29627980 of
op maandag: vanaf 11.00uur-14.00uur met op het kerkkantoor: 0702150565
de Voorzitter

Nieuwe penningmeester.
Ik ben Jaap van Hal en ben sinds 29
september 2019 penningmeester van de
EBG. Ik ben op 26 januari 1958 geboren in
Veenendaal en woon sinds 1962 in de wijk
Mariahoeve van Den Haag en ben mijn
gehele leven vrijgezel geweest. Na de VWO
heb ik Bedrijfseconomie gestudeerd aan de
Erasmus Universiteit en ben drs.
Na de studie ben ik gaan werken bij de
Financiële Administratie van het toenmalig
Ziekenfonds Haaglanden/Nuts Ziektekosten.
Na diverse fusies en overnames werd
uiteindelijk in 2011 de locatie Den Haag gesloten. Daarna had ik een
goede wachtgeldregeling en ben ik dit jaar vervroegd met pensioen
gegaan. Het doel van mijn leven: mensen helpen. Daaronder valt:
mensen/stichtingen/bedrijfjes helpen met hun boekhouding en wel
zodanig dat zij het zelf later ook kunnen.
Momenteel ben ik penningmeester van twee stichtingen in Delft en de
boekhouder van twee bedrijfjes.
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Als ik ergens nieuw ben, dan kijk ik eerst hoe de
boekhouding/administratie wordt gedaan. Daarna kom ik met nieuwe
ideeën. Deze worden pas na overleg en goedkeuring toegepast.
Daarbij wordt rekening gehouden met de wensen van de mensen van de
organisatie. Als bijvoorbeeld leden hun contributie contant willen betalen,
dan is en blijft dat mogelijk. Het is de bedoeling dat de OR vanaf volgend
jaar elke maand nieuwe cijfers krijgt, zodat ze steeds op de hoogte zijn
van de Financiën.
Mijn hobby’s zijn: boekhouden, dammen en het houden van zoetwater
vissen (aquarium van 300 cm bij 50 cm bij 52 cm). Van huis uit ben ik
Nederlands Hervormd, ben niet kerkelijk, maar leef wel volgens de bijbel.
Voor mij zijn alle mensen gelijk(waardig).
Ik hoop dat ik, met hulp van de Heer, de financiën naar ieders
tevredenheid kan beheren.
Een gezegend 2020, Jaap van Hal.

Consultation Moravian Church South Africa
Van 6 tot 11 november heeft in Kaapstad,
Zuid Afrika, een consultatie
plaatsgevonden tussen
vertegenwoordigers van de Europese
Continentale Provincie en
vertegenwoordigers van de provincie Zuid
Afrika. Ik mocht als lid van de gemeente
Haaglanden aan deze consultatie
deelnemen. Naast mij namen vanuit
Nederland: Latonya Lo-Kioeng- Shoe
(EBG Haaglanden) , Ewald Hunsel
(algemeen secretaris ZZg), Lesley
Dragtenstein ( voorzitter ZZg) en Age
Kramer (beleidsmedewerker ZZg) aan de
conferentie deel. De conferentie stond in
het teken van ontmoeting met onze Zuid Afrikaanse broeders en zusters
en het uitwisselen van ervaringen en opvattingen, zorgen en uitdagingen
met betrekking tot de identiteit van de Broedergemeente en de eenheid in
de Uniteit.
Op woensdag 6 november is de delegatie uit Nederland via Amsterdam
gereisd naar Kaapstad, waar wij om 22.30 uur plaatselijke tijd
15

aankwamen. Veel deelnemers van de Duitse delegatie waren al
gearriveerd. De ontmoeting in Zuid Afrika is in mijn beleving in drie delen
op te splitsen.
Allereerst het deel van
de consultaties. Wij zijn
als delegatie van
Nederlandse en Duitse
leden van de
Broedergemeente
welkom geheten door
Godfrey Cunningham,
voorzitter van the
Moravian Church of
South Africa (MCSA).
Hij sprak over de
duurzame relatie met
het ZZg en de
uitdagingen waar de Broedergemeente voor staat.
In reactie hierop heeft de voorzitter van het ZZg, Lesley Dragtenstein, kort
toegelicht waarom het ZZg deze conferentie faciliteert en ook hierin
participeert. Ook het bestuurslid van de Europese Continentale Provincie,
de heer Raimund Hertsch, sprak de delegatie toe. Hij zei verheugd te zijn
met deze wijze van ontmoeten waarbij praktische dingen kunnen worden
besproken. Vervolgens hebben de delegatieleden hun verwachtingen van
de conferentie en onderwerpen waarover zij met elkaar in gesprek willen
gaan met elkaar gedeeld. De dagen daarop werd in verschillende groepen
gesproken over de verschillende onderwerpen die de deelnemers
individueel hadden ingebracht. Een aantal broeders en zusters hielden
een korte presentatie over het werk binnen hun gemeenten en over de
identiteit van de Broedergemeente. Latonya droeg hieraan bij door te
vertellen over het Jeugdwerk in Nederland.
In verschillende samenstellingen is gesproken over de terugloop van het
aantal geloofsgenoten, de jeugd, de veranderende samenleving en de rol
van de kerk, de wijze van aanbidding en prediking, de structuur van de
EBG, de rol van vrouwen, financiën, mensenrechten, de noodzaak van
verandering en vernieuwing binnen de Broedergemeente, de culturele
diversiteit, en sekse gelijkheid. Kortom, veel onderwerpen, diepgaande
discussie en veel vergelijkbare situaties met onze gemeente. Bisschop
Brian Adams heeft met ons het verhaal gedeeld over gemeenteleden die
in de ochtend de dienst van de Moravians bezoeken en deze zelfde
mensen ziet hij in de middag tijdens zijn visite of wandeling uit de
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Pinkstergemeente kerken komen. De behoefte naar een ander soort
dienst is ook in Zuid Afrika duidelijk aanwezig.
Karel August, docent Theologie, die samen met Age kramer de
moderators waren van de conferentie, zette de waarde en kracht van het
gebed uiteen en maakte duidelijk dat in zijn beleving hier niet mee
geadverteerd kan worden.
Aan bidden en genezing van ziekte kun je geen prijskaart hangen.
Verwijzend naar kerken waar veel geld wordt gegeven door de leden, in
de hoop dat het persoonlijk gebed van de voorganger tot genezing zal
leiden.
Tussen alle gesprekken, presentaties en opdrachten door was er ook tijd
voor enige ontspanning. De Emmaus Walk: in kleine groepen een
wandeling maken en napraten in Bijbelse gedachtengang over de
onderwerpen die zijn ingebracht.
Op vrijdag zijn wij met een grote
delegatie jeugdleden in gesprek
gegaan over de Evangelische
Broedergemeente. Ook hier veel
vergelijkbare opvattingen in de
beleving van de rol van de jeugd
in de kerk en de ruimte die
hierin wordt geboden. Er is een
voorkeur voor een meer
opgewekte wijze van
aanbidding, meer
opwekkingsliederen en de
behoefte om de prediking meer tot de jongeren te richten zodat de
verkondiging ook voor de jongeren aantrekkelijk wordt.
De omstandigheden waaronder de jongeren leefden: werkloosheid,
geweld, drugs, overvallen en moorden zijn daar problemen van alle dag.
Jongeren kunnen daardoor zeker in de avond ( na school) moeilijk
deelnemen aan het gemeenteleven omdat de ouders niet toestaan dat
men in de avonduren over straat gaat. Tot de gedelegeerden behoorden
ook een aantal jongeren die op de seminarie verblijven en de opleiding tot
predikant volgen. Zij willen in de gemeente meer gehoord worden, meer
ruimte krijgen en vooral ook om te vernieuwen. Opmerkelijk was ook de
opvatting: meer luisteren naar de vraag van de jongeren en niet
veronderstellen dat men weet waarmee zij gebaat zijn. We hebben deze
avond afgesloten met dans en zang met de jongeren en dit voelde heel
goed. Opgewekt en vrolijk met veel beweging zoals jongeren willen
aanbidden, loven en danken.
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Het tweede deel van de reis waren de excursies. Zaterdag naar
Genadendal: het hart van de Broedergemeente in Zuid Afrika. Bij
aankomst in het dorp zagen we demonstrerende vrouwen langs de weg
tegen het geweld dat momenteel het dorp teistert. Een vrouw van 51 jaar
was door haar dochter om het leven gebracht. Onderweg zijn we langs de
typische huizen (dwellings) gereden waarin Zuid Afrikanen wonen. De
huizen staan dicht op elkaar en worden door verschillende generaties
bewoond.
We zijn in Genadendal door een gids rondgeleid en bijgepraat over het
ontstaan van de Broedergemeente. Volgens de geschiedenis is de eerste
zendeling in 1736 naar Zuid Afrika vertrokken vanuit Hernnhut. Uiteindelijk
moest hij als gevolg van problemen met de predikanten (o.a. omdat hij
geen geordend predikant was ) terug naar Europa en gaf zijn Bijbel aan
een zwarte vrouw om het woord te blijven verkondigen. Nederlandse
zendelingen troffen 50 jaar later diezelfde zwarte vrouw, die nog steeds
het woord verkondigde. Een replica van deze Bijbel staat in het museum
te Genadendal. Er is verteld over een florerende Genadendal met veel
werkgelegenheid en bloeiende economie. In het museum wordt het
kerkelijk leven van toen tentoongesteld. De gids heeft zijn persoonlijke
ervaring met Nelson Mandela met ons gedeeld. Hij zou eigenhandig het
verzoek met redenen omkleed aan de president hebben geschreven om
zijn presidentiële ambtswoning om te dopen tot Genadendal. We hebben
de kerk bezichtigd, de drukkerij, het kerkhof en de watermolen. Daar
hebben we ook een heerlijke lunch genuttigd. Momenteel wordt het leven
alhier helaas gekenmerkt door geweld, werkloosheid, overvallen en drugs.
Men heeft geen antwoord op de vraag hoe de boodschap van Christus zo
oninteressant is geworden in Genadendal. Het kerkbezoek is ook sterk
terug gelopen.
Zondag stond in het teken van bezoeken aan een Moravian church. De
delegatie werd verdeeld in drie groepen. Mijn groep was uitgenodigd om
een dienst bij te wonen in een klein dorp in het oosten van Zuid Afrika
genaamd Macasa.
Het is een kleine gemeente maar heel gauw bleek dat het een warme
gemeente was. Wij zijn zeer hartelijk ontvangen. Een bazuinkoor van 4
jongeren heeft speciaal voor de delegatie geoefend en een optreden
verzorgd. Voor de Duitse delegatieleden is zelfs het volkslied ten gehore
gebracht. Het koor heeft het samen met de jeugd van de gemeente
speciaal gezongen.
Wij hebben het doel van ons bezoek uitgelegd en hebben een hele mooie
Moravian dienst bij gewoond. Herkenbare liederen en opzet van dienst.
Voorafgaand aan de dienst werden opwekkingsliederen gezongen.
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De gemeenteleden waren uitgenodigd om na de dienst met ons in
gesprek te gaan.
Een groot aantal gemeenteleden,
waaronder veel jongeren, is met ons
het gesprek aangegaan. De jongeren
gaven aan onvoldoende ruimte te
hebben om op hun wijze invulling te
geven aan het geloofsleven. Zij
willen een meer opgewekte
aanbidding en gebruik maken van
muziekinstrumenten. Ze ervaren ook
een beperking in hun
bewegingsvrijheid. Ook geven zij aan
dat kerk en maatschappij niet met elkaar in verbinding staan. De
jeugdleiders gaven aan dat het moeilijk is om de jeugd, vooral in de
avond, bij de kerk te betrekken. De situatie in de wijken is onveilig en de
ouders willen niet dat de jeugd in de avond op
straat is. Zij moeten dus gehaald en gebracht worden door jeugdleiders.
Vervoersproblemen zijn hierin in een belemmering. Ook stellen zij vast dat
veel jongeren na de belijdenis niet meer naar de diensten komen. Ze
worden daarna onvoldoende vast gehouden voor de gemeenschap. De
jongeren zouden graag binnen de reguliere dienst ook een bijdrage willen
leveren. Zij denken zelf aan het voorlezen van de schriftlezing. Het werk
binnen de gemeente wordt veelal gedaan door een vaste groep van
vrijwilligers die ook deel uit maken van de verschillende werkgroepen.
Men constateert een gebrek aan toewijding waardoor er geen nieuwe
vrijwilligers zich aanmelden. Kenmerkend is ook het gegeven dat men niet
openlijk spreekt over onderwerpen die gevoelig zijn. Gemeenteleden
worden niet of onvoldoende opgeleid voor de taken die zij uitoefenen. Als
voorbeeld wordt genoemd dat een gemeentelid wordt “benoemd” tot
acoliet maar dat er geen opleiding wordt aangeboden. Een groot
probleem is ook de communicatie. Er wordt op geen enkele andere
manier met de gemeenteleden gecommuniceerd dan via de
“mededelingen” tijdens de dienst. Een nieuwsbrief zou zeer welkom zijn,
maar er zijn geen middelen om dit te bekostigen. Ook is er geen
communicatie vanuit het provinciaal bestuur en wordt de gemeente niet
ondersteund in haar zendingsopdracht.
Na de lekkere hapjes die ons zijn aangeboden genuttigd te hebben, is het
bezoek beëindigd en zijn wij weer richting hotel gereden. In de avond is
aan ons een barbecue geserveerd en werd de consultatie officieel
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afgesloten na een evaluatie voorafgaand aan het eten. We hebben
antwoord gezocht op de vraag wat we nu anders gaan doen in onze
praktijk van alledag na deze ervaring rijker te zijn??? Een eenduidig
antwoord is er niet maar het was goed om hier met de hele delegatie bij
stil te staan.
Het derde deel is in mijn geval de extra dagen die aan de reis zijn
toegevoegd waardoor ik Kaapstad heb mogen bezichtigen. Maandag was
Zuid Afrika in rep en roep want het nationale rugbyteam werd grootst
ontvangen in de stad vanwege het behalen van de Wereld Cup. Het was
een waar feest.
Samen met zuster Latonya en de delegatieleden van het ZZg hebben wij
Robbeneiland bezocht. Een hele indrukwekkende ervaring, mede door de
informatie die door de gidsen aan ons is verstrekt. Een tour door de stad
met de bekende dubbeldekker (hop on, hop off) heeft ons een goed beeld
van de stad gegeven.
Rijk en arm zijn goed zichtbaar en zwart en wit kennen een ongelijke
verbintenis. Wij hebben mooie plekken mogen aanschouwen zoals de
Tafelberg ( waar we niet op konden), een bijzonder heuvelachtig
landschap, wijnranken, een mooie haven, luxe villa’s, en grote malls. Voor
de vele toeristen is het vooral op de Waterfront aangenaam vertoeven.
Aan de andere kant hebben we ook zwarte Zuid Afrikanen gezien die in
erbarmelijke omstandigheden wonen, die tot de lage en middenklasse
behoren, vluchtelingen die al weken bivakkeerden voor een kerk op green
square market en zwervers en daklozen die om een aalmoes smeken. In
vele vakantielanden treffen wij hetzelfde beeld van arm en rijk en zwart en
wit.
Samen met zuster Latonya heb ik ook het
Slavenmuseum bezocht waar op
indrukwekkende wijze de geschiedenis van de
slavenhandel in Zuid Afrika en de apartheid in
beeld is gebracht. Belangstellend hebben we
de korte tijd die we hadden daar doorgebracht.
Vrijdagnacht begon de terugreis richting
Nederland en om 00.30 uur gingen wij weer
aan boord van de KLM. Na een vlucht van 11
uur namen wij op zaterdagmorgen afscheid
van elkaar en waren we terug in de realiteit
van ons alledaagse leven.
Ik kijk terug op een reis die inzicht heeft
verschaft in het ontstaan van de Broeder
Uniteit In Baviaanskloof, later verandert in Genadendal. Hoe vanuit deze
gemeente het werk van de Broeder gemeente zich heeft verspreid over
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Zuid Afrika. Door de consultaties hebben we de uitdagingen maar ook de
bedreiging en de zorgen waar de Broedergemeente voor staat met elkaar
kunnen delen. Frappant was de vaststelling dat ook in Zuid Afrika,
9.688,64 km van Amsterdam de Broeder Uniteit met veelal dezelfde
issues te kampen heeft als wij hier in de Broedergemeenten. Vergrijzende
gemeenteleden, weinig betrokkenheid van jongeren, geen koppeling
tussen kerk en maatschappij, onbesproken laten van controversiële
onderwerpen (homoseksualiteit, culturele diversiteit, mensenrechten,
zelfdoding ) en een intern gerichte kerk die niet/weinig open staat voor
verandering en- of vernieuwing. Ook de rol van de vrouwen in de kerk is
een punt van aandacht geweest en de rol van het kerkbestuur op
provinciaal niveau.
Beste broeders en zusters, een reis die enorm heeft verrijkt en duidelijk
heeft gemaakt dat de Broeder Uniteit wereldwijd in beweging zal moeten
komen omdat de uitdagingen niet alleen regionaal of landelijk voor de
deur staan. De Moravische identiteit komt zeker door de groei van de
Pinkstergemeenten en aansprekende charismatische voorgangers steeds
meer onder druk te staan. De Evangelische Broedergemeente zal een
verandering moeten ondergaan waarbij onderwerpen op de agenda
worden geplaats en kaders worden gecreëerd waarbinnen zaken
bespreekbaar worden.
De behoefte aan leiders die open staan voor de dialoog en gehoor willen
geven aan de roepstem van gemeenteleden ( jong en oud) en
maatschappelijke vraagstukken wordt steeds groter.
Hoe en waar ik in deze context binnen de Evangelische Broedergemeente
het meest dienend kan zijn is de vraag (en dus geen antwoord op de
vraag wat ik anders ga doen in onze praktijk van alledag) waar ik nog
geen antwoord op heb. Ik heb het aan de Heer voorgelegd en zie uit naar
Zijn antwoord.

br. V Winter
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Waarde zusters en broeders,
Het kerstfeest is naderend, het kerkelijk jaar is afgesloten en de
Adventstijd is aangebroken. Kerst is het moment van bezinning en stelt
ons in staat afstand te nemen van de routine van de dag. De
maatschappelijke ontwikkelingen vragen steeds meer van ons als
Christenen en wij maken ons ook zorgen over de toekomst. Een
samenleving waarin nog steeds groepen mensen onheus worden
behandeld vanwege hun huidskleur, geloof of seksuele geaardheid. Een
samenleving waarin mensen op de vlucht slaan en op zoek gaan naar een
beter leven maar overlijden in een koelcel van een vrachtwagen.
Aanslagen, oorlogen, dictaturen moderne vormen van slavernij,
geweldsmisdrijven en schendingen van mensenrechten doen ons
beseffen dat de wereld nog lang niet voldoet aan het beeld dat onze
Schepper voor ogen heeft. Deze sombere opsomming doet ons eens te
meer beseffen hoe belangrijk de viering van het kerstfeest is. We staan stil
bij de persoonlijke bijdrage die wij hebben geleverd tegen al dit onecht of
leed en hoe wij onze broeders en zusters, familieleden, vrienden en
kennissen, collega’s, tot steun zijn geweest, en bemoedigd hebben die het
nodig hadden. Het licht van Kerstfeest, de geboorte van de Messias
inspireert ons om alle uitdagingen aan te gaan en de boodschap van
vrede en verzoening door de Liefde van God uit te dragen. Wij worden
niet neerslachtig door de problemen in de wereld, onze directe omgeving
of maatschappij. Nee, wij staan op tegen onrecht en hebben oog en oor
voor de noden van onze naasten. Wij belijden ons geloof in alle vrijheid en
geven gestalte aan ons gemeenteleven vanuit de basis gelofte dat God
onze Heer en Heiland is. De komst van Zijn zoon, als licht hier op aarde
biedt ons jaarlijks weer geloof, hoop en liefde. Jezus Christus, onze
Vredevorst gaat vooruit en is het Licht op ons pad. God heeft ons in staat
gesteld het afgelopen jaar als gemeente mooie dingen tot stand te
brengen en heeft ons ook gesterkt toen wij verdrietig, vertwijfeld, onzeker
en angstig waren. Zijn inzichten en wijsheid zullen ons de komende tijd
op weg helpen om vraagstukken als ons slavernijverleden, zwarte piet,
culturele diversiteit, gelijke rechten en de roep om verandering en
vernieuwende leiders binnen de Evangelische Broedergemeente
bespreekbaar te maken. Wij, lieve broeders en zusters worden door kerst
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nadrukkelijk als gemeenschap van gelovige mensen met elkaar
verbonden die het Woord van God verkondigen. Het licht van kerstfeest
ontneemt ons alle duisternis. Ook het komend jaar vertrouwen wij in voor
en tegenspoed op dit licht dat ons in staat stelt om steeds opnieuw te
beginnen. Ik wens u allen, broeders en zusters waar u zich ook bevindt
en hoe uw persoonlijke omstandigheden ook zijn, een gezegend
kerstfeest.

De Oudstenraad van de EBG Haaglanden e.o.
wenst u allen en ons samen hele gezegende
Kerstdagen en een Gezond, Liefdevol en in alle
opzichten
Gelukkig 2020 toe!

GEBED
Liefdevolle God,
in het licht van kerst
hebben wij Jezus leren kennen
als iemand die verbindingen legt.
Geef dat wij in zijn lichtend spoor
verbindingen durven aan te gaan met anderen.
De verbinding aan te durven gaan met U.
Geef ons stof tot nadenken en verbondenheid
met elk levend wezen.
Dat wij leren zien hoe wij mogen zijn:
Aan onszelf teruggegeven.
Nu en alle dagen die komen gaan.
Van het donker naar het licht.
Amen
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Weekoverzicht
Dag

Tijd

Activiteit

Verantwoording

zondag

10:00

Preekdienst

ds. C. Welschen

woensdag

20:00

Pasensi oefent

zr. M. Clark

1e zondag
v.d. maand
maandag

30 minuten
na de dienst
11:00-14:00

Broedergroep

br. B. Boeijnk

Kerkkantoor

dinsdag:

19:00

Bijbelstudie

3de dinsdag

19:00-21:oo

Zusterkring

zr. E. Bronne
ds. C. Welschen
zr. G. Bendt
m.u.v.3de dinsdag
Prosisa

donderdag

14.00-16.00

60+ club

br. H. Belfor en
zr. E. Kappel

18:00

Bijbelstudie

ds. C. Welschen

zaterdag
10.00-12.00
Schoonmaak kerk Oudstenraad
Op de laatste zondag van de maand begint de dienst om 11:00 uur.
Iedere zondag tienergroep, kinderdienst en crèche; vooraf bidstond.
Na de dienst gezellig koffie drinken en van gedachten wisselen met
elkaar.
Diensten:

- Hindoestaanse Christelijke werkgroep:
Elke 2e zondag van de maand dienst om 14.00 uur
Ds. Stam:06- 55921111
- Laak:
2e en 4e zaterdag dienst in Huize Stanfasti
Br. Belfor: 06-26962780
- Zoetermeer:
1e en 3e zondag dienst aan de Julianalaan 3
Ds. C. Welschen : 015- 8875820
- Leiden:
Elke 1e zaterdag van de maand om 15.00 uur dienst in
Merenwijk, Rosmolen 28
Zr. L. Pronk: 06-30337491 / 071-5219668
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Kerstwensen Activiteiten Commissie & Redactie
Beste gemeenteleden,
Het jaar is bijna voorbij en het blijft voor de mens een verrassing wat ons
nog te wachten staat om volgend jaar , 1 januari 2020, te kunnen
vertellen over onze ervaringen van het afgelopen jaar 2019.
Allereerst willen wij iedereen bedanken voor hun inzet, medeleven,
bijdragen, motivatie, gezelligheid, doorzettingsvermogen en nog veel
meer wat te veel is om op te noemen. Dank voor het vertrouwen in
hetgeen wij samen hebben kunnen realiseren en waar wij nog steeds
over kunnen praten. U was geweldig en zonder u was en is er geen
gezamenlijke activiteit. Samen moeten wij het doen en daarom hebben
wij iedereen nodig. Wij hebben geen woorden genoeg om u te bedanken
voor uw medewerking en hopen in het nieuwe jaar ook op u te kunnen
rekenen. Wij wensen u allen een goed uiteinde en het allerbeste in het
nieuwe jaar. Lobie nanga Blesie,
Activiteiten Commissie

KERSTWENS
Voor speciale mensen deze mooie wensen:
Kerstmis, het feest van dankbaarheid en van vergeven
Een nieuwe start om verder te leven
Het voelt fijn maar wees eerlijk
zo zou het toch elke dag moeten zijn
Zorg ervoor dat in dit nieuwe jaar
uw hart een bloem is die elke dag weer bloeit !
Wij wensen u een vrolijke Kerst
vol warmte en licht dan kan die niet meer stuk.
En voor het nieuwe jaar wensen wij u
365 zalige dagen toe vol gezondheid,
succes en vrolijkheid en veel geluk
Vrolijk kerstfeest en gelukkig 2020.

De redactie van het Maandnieuws wenst u:
Gezegende Kerstdagen
Goede afsluiting van het oude jaar
en een gezond, voorspoedig,
nieuw (kerkelijk) jaar.
Zoek de vrede en jaag die na
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Mededelingen van Atelier van de Toekomst
Het verhaal achter het lied
Op 13 oktober jl. werd in onze kerk onder leiding van br. Djoeminadi
Toemin een themadienst gehouden. De dienst met als thema ‘Het verhaal
achter het lied’ was het initiatief van de Werkgroep ‘Atelier van de
toekomst’, bestaande uit de zusters Sonja Keeks, Gerda Louz en Hariëtte
Mingoen. Met br. Toemin hadden zij de dienst voorbereid.
De themadienst werd ingeleid met deze woorden (verkort):
“Wij zingen vaak liederen zonder er van bewust te zijn dat er een verhaal
is achter het lied. Liederen, in de meeste gevallen, gedichten die later tot
liederen worden gemaakt, ontstaan in situaties van blijdschap, van
genieten, van dankbaarheid, van hoop, van angst, van wanhoop, van
hopeloosheid, van machteloosheid, van verdriet enz.
Wij, de zusters van de Werkgroep Het Atelier van de Toekomst, willen in
deze themadienst graag met u bij deze verhalen stilstaan. Wij hopen dat
u, net als wij, de diepere betekenis van de liederen beter gaan begrijpen
en waarderen. Ook hopen wij dat het u inspireert om zelf liedteksten te
schrijven. In onze kerk kennen we bv. wijlen br. Eric Tower die zelf liedjes
schreef. Br. Toemin heeft ook bepaalde liedjes vertaald naar het Javaans.
Ook bekend is zr. Ilse Laatst van Utrecht, die zelf liedjes bedenkt en
schrijft voor bepaalde gelegenheden.
Wij zijn een zingende kerk. Liederen maken deel uit van ons kerkelijk
erfgoed. Het is erfgoed dat in leven wordt gehouden. Nog steeds maken
wij gebruik van eeuwenoude liederen en dat is goed en mooi. Maar ook in
deze tijd, de tijd waarin wij leven, zou de traditie om liederen te schrijven
niet moeten ontbreken. Wij moeten ervoor zorgen dat het zingend erfgoed
en de traditie van de zingende kerk voort blijft bestaan. Want zou het niet
mooi zijn als wij in deze kerk ook onze eigen liederen kunnen zingen?”
Drie zusters en twee broeders uit de gemeente droegen een verhaal voor,
waarna het desbetreffende lied werd gezongen. De reacties op de dienst
waren overwegend positief. Broeders en zusters gaven aan dat ze waren
geraakt door de verhalen. De suggestie werd geopperd om in de volgende
edities van het Maandnieuws verhalen achter liederen op te nemen.
Wij voldoen graag aan dit verzoek.
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Beveel gerust uw wegen
Befiehl du deine Wege
Geschreven door P. Gerhardt (1607-1676); vertaald door B. ter Haar
(1806-1880)
Beveel gerust uw wegen, al wat u ’t harte deert,
der trouwe hoed’ en zegen van Hem, die ’t al regeert.
Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden, waarlangs uw voet kan gaan.
De Duitse dominee Paul Gerhardt heeft in zijn leven veel leed gekend.
Zijn vader stierf toen hij twaalf jaar oud was, zijn moeder twee jaar later.
Zijn jeugd en lange studietijd, waarin hij zelf voor zijn levensonderhoud
moest zorgen, bracht hij door te midden van oorlog, pest en brand, die
ook zijn geboorteplaats grotendeels in de as legde.
Onder deze omstandigheden van verwoesting en verstrooiing van vele
gemeenten, begon hij pas in 1651 aan zijn eerste gemeente Mittenwalde.
Al het leed had hem eerder tot huilen dan tot dichten moeten brengen,
maar Gerhardt droeg echter alles moedig, troost vindend in zijn God.
Van zijn 133 liederen waarvan er vele door de Berlijnse cantor Johann
Cruger van een melodie zijn voorzien, werd een groot aantal heel bekend:
30 kregen een plaats in het Duitse Evangelisches Gesangbuch en het
Liedboek voor de kerken. In veel liederen klinkt een persoonlijke
geloofsbelijdenis door: Hoe zal ik u ontvangen, Ik kniel aan uwe kribbe
neer en O hoofd vol bloed en wonden.
Gerhardt trouwde in 1655. Hij en zijn vrouw moesten rondkomen van een
heel kleine vergoeding en ze hadden soms niets in huis om te eten. Het
verhaal dat bij het lied wordt verteld, is dat Gerhardt uit pure armoede niet
aan het verzoek van zijn vrouw kon voldoen om haar geld te geven voor
het eten. Hij zou hebben geantwoord ‘ik zal je voedsel bezorgen dat niet
vergaat’. Na een paar uur kwam hij tevoorschijn met het lied ‘Befiehl du
deine Wege’.
Vaak zal Gerhardt deze woorden herhaald hebben en zijn leven opnieuw
in de handen van zijn barmhartige, hemelse Vader hebben gelegd,
wetend dat hij daarom niets te vrezen had.
(Deze tekst is verkort overgenomen uit: Bekende liederen en hun verhaal
van Drs.H. van ’t Veld (2000)
De zusters van ‘Atelier van de Toekomst’.

Mededelingen uit andere Gemeenten
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Kerstviering JCWN
De Kerstviering van de Javaans Christelijke Werkgroep Nederland
(JCWN) vindt plaats op zondag 15 december aanvang 14.45 uur in de
EBG kerk Avenue Concordia 111 in Rotterdam. U bent allen van harte
uitgenodigd.

Geschiedenis van het Nederlandse Kerstdiner
(Uit: IsGeschiedenis.nl)

Het is kerst: tijd voor een overvloedige kerstdiners met familie en
vrienden. Deze diners horen tegenwoordig net zo bij het kerstfeest als het
kindje Jezus, de Kerstman en de kerstboom. De traditie om met kerst
grote maaltijden op te dienen bestaat echter nog niet zo heel lang. Pas in
het begin van de 20e eeuw werden de uitgebreide kerstdiners, onder
Britse invloed, gebruikelijk in Nederland.
Van de Britse invloeden op het Nederlandse kerstdiner stammen de
oudste al uit het einde van de 16e eeuw. Tijdens de regeerperiode van
koningin Elizabeth I (1533-1603) werd het steeds gebruikelijker voor de
hogere klassen om grote, uitgebreide kerstdiners te geven. Zij die het zich
konden veroorloven hielden in deze tijd grote kerstbanketten waarbij
allerlei familie, vrienden en andere relaties werden uitgenodigd.
De gasten kregen verschillende gangen voorgeschoteld, waarbij vooral
opvallend was dat er veel zoete dingen gegeten werden. Suiker was in die
tijd namelijk een duur product en veel mensen dachten dat het zoete
goedje ook medicinale eigenschappen had. Het hoogtepunt van het
kerstdiner was in die tijd een groot stuk marsepein, dat uitbundig versierd
werd met andere suikerfiguren, vruchten en noten. Deze zoete dingen
verdwenen in de eeuwen daarna wat meer naar de achtergrond en
kwamen alleen nog maar bij het dessert terug. In de Victoriaanse tijd
(1837-1901) begon het kerstdiner meer te lijken op de diners zoals we die
nu kennen. Een groot vleesgerecht, zoals rosbief of gans, werd het
middelpunt van het diner, dat verder werd aangevuld met allerlei groenten
en aardappelgerechtjes als bijgerechten. Aan het einde van de 19e eeuw
en het begin van de 20e eeuw werd hier ook de kalkoen aan toegevoegd.
Dit dier was in eerste instantie slechts voorbehouden aan de hogere
klassen omdat een kalkoen vrij duur was, maar eind 19e eeuw werd het
dier ook voor de ‘gewone man’ betaalbaar. Begin 20e eeuw kwamen deze
gebruiken over naar Nederland en werd het ook hier traditie om tijdens het
kerstfeest kalkoen te serveren. Een gebruik tijdens kerst is tegenwoordig
bij veel gezinnen het gourmetten, dat waarschijnlijk over is gekomen uit
Nederlands-Indië. Hier was het al langer gebruikelijk om gerechtjes te
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koken in kleine pannetjes, dat later is geëvolueerd in het moderne
gourmetten. Bij het lezen hiervan, rijst de vraag of wij ook over het
Surinaams Kerstdiner een stuk geschiedenis kunnen schrijven? Wie
neemt de uitdaging aan?
zr. Hariëtte Mingoen
Jamaicaanse kipgerecht voor het Kerstdiner
Ingrediënten
Voor de kip
• 6 kippendijen
• limoensap
• 2 theelepels zout
• 1/2 theelepel zwarte peper
• 1 bouillonblokje/bouillonpoeder
• 2 theelepels bruine suiker
• 2 eetlepels olie

Voor de saus
• 1 theelepel zout
• 2 theelepels soyasaus
• 1 fijngesneden tomaat
• 3 grote tenen knoflook, fijn
gesneden
• 2 lente-uitjes fijngesneden
• 1 ui fijngesneden
• 1/2 groene paprika
• 2 takken verse thijm
• 1 theelepel tomaten ketchup
• 2 kopjes heet water
• Een beetje bruine suiker

Bereiding
1. Was de kip met de limoensap en laat goed
uitlekken.
2. Marineer de kip met zout, zwarte peper,
suiker en de kipbouillon. Laat het enkele uren
staan. Nog beter is het om het een nacht van
tevoren te marineren.
3. Warm de olie in een pan op en bak de
stukken kip aan elke zijde bruin. Haal de
kipstukken uit de pan en giet overtollige olie weg.
4. Bak in de olie die u overhoudt de thijm,
knoflook, uien, lente-uitjes, tomaat, suiker, zout,
paprika, soyasaus en tomatenketchup en doe er
een kopje warm water bij. Laat het opkoken.
5. Doe de stukken kip in de saus en doe de rest
van het warme water bij. Laat de kip op een laag vuur verder sudderen
gedurende 25-30 minuten.
6. Proef en voeg, indien nodig, nog wat zout toe.
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De Oudstenraad nodigt u uit voor de nieuwjaarsreceptie
Zondag 12 januari
12:00 uur – 14:00 uur
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Offerandes oktober – november 2019
Den Haag Bedrag

Bestemming

13-10-2019

€
€
€
€

88,30
57,72
77,70
14,00

Eigen Gemeente
Administratie
Aflossing Hypotheek
Avondmaal

20-10-2019

€ 51,00
€ 42,05
€ 50,72

Eigen Gemeente
Centrale raad
Aflossing Hypotheek

27-10-2019

€ 86,18
€ 80,70
€ 77,85

Eigen Gemeente
Moravial
Aflossing Hypotheek

03-11-2019

€ 65,10
€ 97,20
€ 63,25

Eigen gemeente
Star mountain
Aflossing hypotheek

10-11-2019

€ 109,95
€ 143,75
€ 109,45

Eigen Gemeente
Ouderen Suriname
Aflossing Hypotheek

17-11-2019

€ 48,05
€ 70,00
€ 48,80

Eigen Gemeente
Mercy ship
Aflossing Hypotheek

24-11-2019

€ 95,00
€ 77,70
€ 111,55

Eigen Gemeente
Centrale broederraad
Aflossing Hypotheek

Laak
12-10-2019
26-10-2019

€ 35,60
€ 25,00

Kerstviering
Kerstviering
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Zoetermeer
06-10-2019

€ 46,00
€ 50,85

Eigen Gemeente
Goede doelen

20-10-2019

€ 27,95
€ 47,30

Eigen Gemeente
Huur Kerkgebouw

03-11-2019

€ 28,20
€ 24,10

Eigen Gemeente
Huur Kerkgebouw

€ 105,00

Gift huur

05-10-2019

€ 61,75

Eigen Gemeente

02-11-2019

€ 33,80

Eigen Gemeente

Leiden

Opbrengsten Broodjes Bijzondere ontvangsten UKK
01-07-2019

€ 90,00

21-07-2019

€ 135,00

06-08-2019

€ 42,75

25-08-2019

€ 85,00

15-09-2019

€ 40,00

Bijbelupdate zr. Bijlhout

21-09-2019

€ 598,00

Zendingsfeest

06-10-2019

€ 302,00

Opbrengst loten Oogstfeest

06-10-2019

€ 65,00

Opbrengst verkoop zr.
Riedewald & Leisberger

06-10-2019

€ 130,00

Loterij 1 juli
Opbrengst BBQ
Dankdienst E. Barth
Maaltijden

Maaltijden
Bijbelupdate zr. Bijlhout

07-10-2019
13-10-2019

€ 58,40

13-10-2019

€ 95,00

27-10-2019

€ 37,60

28-10-2019

€ 50,00

Kerstgift zr. Venghaus

28-10-2019

€ 35,00

Gift zr. Jamin

03-11-2019

Broodjes
Oogstfeest enveloppe
Zoetermeer
Broodjes

€ 63,25

Broodjes

04-11-2019

€ 20,00

Bijbelupdate zr. Bijlhout

17-11-2019

€ 610,05

17-11-2019

€ 54,00

Oogstfeest enveloppe
Haag
Gift zr. Riedewald

23-11-2019

€ 45,34

24-11-2019

€ 25,05

EBG Den

Verjaardagdienst 90 jaar
zr. E Burnet
Broodjes
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Evangelische Broedergemeente
Haaglanden e.o.
Chasséstraat 1 Den Haag
Kerk: 070 – 2150565
December 2019 en Januari 2020
In de kerk uw koninkrijk kome
01 dec

10:00 uur

Preekdienst/Hosianna

ds. Chr. Welschen

08 dec

10:oo uur

Preekdienst

ds. Chr. Welschen

14:00

Kerstmusical

zr. M. Weidum

15 dec

10:00 uur

Preekdienst en
Avondmaal

ds. Chr. Welschen

22 dec

10:00 uur

Kinderkerstviering

Zondagschool

24 dec

19:00 uur

Kerstnachtdienst

ds. Chr. Welschen

25 dec

11:00 uur

Kerstdienst

ds. Chr. Welschen

29 dec

11:00 uur

Zangdienst

ds. Chr.Welschen

05 jan

10:00 uur

Nieuwjaarsdienst

ds. Chr.Welschen

12 jan

10:00 uur

Preekdienst

ds. Chr.Welschen

12:00

Nieuwjaarsreceptie

act. commissie

10:30 uur

Oecumenische dienst
Maranatha kerk (2e

ds. Chr.Welschen

19 jan

Sweelinckstraat 156)

26 jan

11:00 uur

Zangdienst + Avondmaal

ds. Chr.Welschen

02 feb

10:00 uur

Preekdienst

ds. Chr.Welschen
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In de ADVENTSKERK Julianalaan 3, wijk 12, ZOETERMEER
01 dec
16 dec

14.00 uur
19.00 uur

06 jan

14.00 uur

20 jan
03 feb

14.00 uur
14.00 uur

Hosianna
Kerstviering

ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen

Preekdienst
Nieuwjaarsreceptie
Preekdienst
Preekdienst

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

In HUIZE STANFASTI 1ste Laakdwarsweg 7, DEN HAAG
08 dec
15 dec
12 jan

10.30 uur
17:00 uur
19.30 uur

Heilig avondmaal
Kerstviering
Zangdienst

26 jan

19.30 uur

Zangdienst

ds. Chr.Welschen
ds. Chr.Welschen
zr. E.Bronne/zr.
A. Gersie
br. H.J
Belfor/zr.I Blijd

In DIENSTENCENTRUM Merenwijk Rosmolen 28,
Merenwijk, LEIDEN
1 dec 15.00 uur
Preekdienst
ds. Chr. Welschen
5 jan 15.00 uur
Preekdienst
ds. Chr. Welschen
2 feb 15.00 uur
Preekdienst
ds. Chr. Welschen

Gebedsgroep voorafgaande aan de kerkdiensten
In de Chasséstraat (ongeveer 30 minuten)

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.

