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Zoek de vrede en jaag die na
Ps. 34:15

Woord voor de maand december 2018

De ster bleef staan boven de plaats waar het kind
was. Toen ze dat zagen werden ze vervuld van diepe
vreugde.
Mat. 2: 9-10

Woord voor de maand januari 2019

God zegt: ik plaats mijn boog in de wolken; die zal
het teken zijn van het verbond tussen
Mij en de aarde
Gen. 9:13

Woord voor het jaar 2019

Zoek de vrede en jaag die na
Ps. 34:15
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Overdenking
Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren.
Hij is de Messias, de Heer. Luc 2.11
De redder is geboren - als kind in een stal.
Jezus Christus, de redder, werd in een stal geboren.
Een stal kreeg zelden een onderscheiding om zijn hygiëne of om zijn
netheid.
In een stal vinden dieren hun thuis. Daar baren zij en sterven zij.
Een stal is getuige van het leven in alle facetten.
In een stal wordt het gelijkmatig warm door de aanwezige dieren.
Ook al wordt een stal elke dag schoongemaakt – het blijft niet schoon
omdat de dieren van alles en nog wat op de vloer laten vallen.
De oude psycholoog C G Jung zei:
Ons hart is de stal waarin God wordt geboren.
Ook ons hart is - net als een stal - niet altijd schoon en netjes.
Alles wat wij verdringen, komt daar.
Al de kou van de angst die wij niet willen voelen is daar, net als wanneer er geen dieren zijn die de stal warm maken.
Al de pijlen van de agressie die wij verstoppen achter een glimlach, zijn
daar.
Al het verdriet over de kwetsingen uit onze jeugd, ligt daar
Daar, in deze stal wil Jezus herboren worden.
Wij kunnen God geen andere ruimte aanbieden, dan ons hart - de stal.
Velen van ons zijn er vol schaamte over.
Maar God wil juist daar herboren worden.
Het symbool van de stal heeft dus een boodschap.

De stal van Jezus Christus krijgt licht - toen hij geboren werd.
Het was een warm en mild licht, dat alles laat zien - maar het was geen
koud licht.
De viezigheid, dat wat weggeduwd werd, dat wat wij niet mooi en
schoon vinden aan ons zelf ... dit alles kan er zijn in het licht van Jezus
Christus.
Het ontvangt een nieuwe schijn door Jezus en wordt veranderd, getransformeerd door zijn liefde.
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Juist doordat Jezus Christus in deze stal wordt geboren, schenkt Jezus
orde in de chaos van je hart. Hij maakt het warm en zacht.
Alles wat perfect wil zijn, ziet er in een stal een beetje raar uit.
Met Kerst mag je erop vertrouwen, dat jij de woonplek mag zijn voor
Jezus Christus. Hij komt in je stal opdat Hij voor jou en de wereld herboren kan worden.
(Anselm Grün)
Ik wens ons allen, dat deze kerstgedachten van Anselm Grün (samengevat) ons bemoedigen om tot een woonplek van onze Heer Jezus
Christus te worden.
Gods zegen zij met u in deze dagen!
ds. Chr. Welschen

Dietrich Mendt: Toespraak van een moeder
Jij bent mijn lieve kind!
Ze zeggen, dat jij eruit ziet als God. Dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen .
Maar onze predikant heeft het gezegd.
Toen was ik wel even een beetje uitgedaagd, en ik vroeg terug:
Hoe ziet God dan eruit? Laat u hem dan toch een keertje aan mij zien!
Maar de predikant had heel rustig gezegd: Kijkt u naar uw kind.
In luiers gewikkeld….
Mijn kleine, ik heb dit ook echt in de Bijbel gelezen.
Zo net moest ik eraan denken. De engel had over het kind in de luiers
gepraat!
Net was het nodig jou luiers te wisselen.
Het is wel een grappige God, die luiers nodig heeft.
Hoort bij het geloven de luiers verschonen, baden, borstvoeding geven,
…?
Mijn lieve kind, je moet even boeren – boert God ook?
Was mijn melk lekker? Zonder mij zou je honger lijden.
Zou God zonder ons ook honger lijden?
Wil hij, dat wij hem eten en drinken geven?
Zou hij liever sterven, dan zonder ons te leven?
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Maar, verandert dit mijn leven?
Jij mijn kleine hebt mijn leven wel veranderd. Jij bent mijn schat geworden!
Heb ik werkelijk zonet schat gezegd?
Dat zou ik niet durven tegen God te zeggen. Is God ook mijn schat?
Mijn kleine, jouw leven heeft veel veranderd in mijn leven:
ik heb veel meer te doen:
ik kijk naar jouw, ik draai je regelmatig,
ik haal je uit je bed om je te knuffelen,
ik geef je een kus omdat ik je zo schattig vind …
Ik heb nog nooit zo veel werk zo graag gedaan.
Jij brengt vreugde in mijn leven.
Jij bent het mooiste kind op de hele wereld.
Ik weet iedereen zegt dit over zijn kind. Voor mij ben jij het mooiste
kind!
Vreugde geeft het, als God ook zo een kind is.
En toch is er afhankelijkheid.
Zonder mij zou je vies worden en ziek,
zonder mij zou je hongerlijden en dorstig zijn
Dat is het, wat christenen voor elkaar doen – vrijwillig – uit liefde
Zoals ik het voor jou doe, omdat ik zo van je houd.
Wat betekent het, als God mij net zo nodig heeft als mijn kind?
Het is niet alleen zo, dat ik God nodig heb … Maar dat God mij nodig
heeft.
Zoveel ik mijn kind nodig heb als moeder, zozeer heb ik God nodig om
hem lief te hebben – niet om hem te vrezen.
Als ik kijk naar je hoofdje – met haast nog geen haar erop – dan moet
ik wel lachen:
God met een kaal hoofd?
Maar het doet niets, mijn kind is mooi ook met een kaal hoofd – ik moet
alleen goed kijken.
God voor u heb ik geen angst meer.
Als ik kijk naar de kleine vingers die mij vasthouden. Dan weet ik: uw
vingers houden mij ook vast – en altijd.
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Mijn kind, als je God gelijk bent… dan wijkt de angst voor God en durf
ik hem te vertrouwen – zoals ik nu al jou vertrouw. – omdat wij bij elkaar horen.

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.

Dagteksten
De Dagtekstenboekjes 2019 zijn verkrijgbaar bij
de Oudstenraadsleden voor € 6,00 per stuk.
Weest u er snel bij want de voorraad is beperkt.
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“Stille Nacht” was eigenlijk een gedicht
Het is misschien wel het bekendste kerstlied dat we kennen.
Stille Nacht, Heilige Nacht; maar waar komt deze klassieker vandaan?
Over het ontstaan van dit beroemde kerstnummer bestaan talloze verhalen. De bekendste versie vertelt dat de tekst oorspronkelijk in 1816
in het Duits door de Oostenrijkse kapelaan Joseph Mohr als gedicht is
geschreven. Hierin beschrijft hij het kerstverhaal. De Oostenrijkse organist Franz Gruber besloot er muziek bij te schrijven. Het nummer werd
voor het eerst tijdens de kerstnachtdienst in 1818 in een kerkje in het
Oostenrijkse dorp Oberndorf gezongen.
Een orgelbouwer hoorde het lied tijdens zijn bezoek aan de kerk en
“nam” het nummer mee naar Tirol. Het viel in de smaak en werd uiteindelijk in vele talen vertaald. Er kwamen variaties op de teksten. De katholieke versie is de meest originele tekst die uit het Duits is vertaald.
De oorspronkelijke versie bestond uit 6 coupletten, waarvan over het
algemeen de coupletten 1, 2 en 6 worden gezongen.
Het graf van de kapelaan is in Obernhof. Het dorp kent tegenwoordig
zelfs een Stille Nacht kapel. In de glas- in – lood ramen zijn de afbeeldingen van Mohr en Gruber geplaatst. Jaarlijks bezoeken vele toeristen
dit dorp.
“Stille Nacht” staat symbool voor Vrede op Aarde
Ingezonden door zr. Wilma Harrevelt
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De kerk is daar….
De kerk is daar
waar mensen zijn
die geven om elkaar.
Geen hoge God
zal met hen zijn,
maar God dicht bij de grond.
De kerk is daar
waar mensen zijn
die staan in dit verbond.
De kerk is daar
waar mensen zijn
Die rouwen met elkaar.
En niemand draagt
alleen de pijn,
maar ieder wordt bevrijd.
De kerk is daar
waar mensen zijn
die Goede Geest gewijd.
De kerk gedijt
waar uitzicht is
voor iedereen die lijdt.
Hier krijgt het leven
nieuwe zin,
verliest de dood zijn macht.
Wij samen
gaan de toekomst in
en dat is onze kracht.
Dichter onbekend
Ingezonden door zr. G. Louz
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Mededelingen van de OR
Waarde zusters en broeders,
De maand december heeft zijn intrede gedaan en langzaam naderen
wij het eind van 2018. Het is adventtijd en we kijken vol spanning weer
uit naar het kerstfeest. De tijd waarbij we stil staan bij de komst van
onze Messias ruim 2000 jaar geleden. We vieren Zijn komst en komen
daarvoor als familie bij elkaar. In de kerk vieren wij als gemeente dat de
verlosser op aarde is gekomen met het besef dat zijn leven in het teken
heeft gestaan om ons zijn kinderen te doen worden die verlost zijn van
de macht van de zonde. Het is ook de tijd van het jaar waarin wij de balans opmaken. Hoe hebben wij ons als christen het afgelopen jaar laten
zien. Hebben wij ons naaste lief gehad? Zijn we vergevingsgezind geweest? Hebben wij oog gehad voor de noden van onze naasten? Hebben we de liefde met elkaar gedeeld en hebben wij elkaar bijgestaan,
bemoedigd en ondersteund. Zijn wij dienaren van God geweest? We
mogen ook stil staan bij de dingen die we samen hebben gevierd. God
wilt immers dat wij blije kinderen zijn. Toch, hebben we het afgelopen
jaar ook momenten van verdriet gekend. We hebben afscheid moeten
nemen van dierbaren, hebben misschien te kampen gehad met ziekten
en-of gebreken behorend bij het ouder worden. Wij zijn verdrietig geweest, boos en teleurgesteld. Kerstmis is de tijd om dit alles los te laten
en ons te verzoenen. Wij mogen opnieuw beginnen.
Kerstmis verbindt ons als gemeente nadrukkelijk met elkaar. Het stelt
ons ook voor de vraag wie wij zijn? Een gemeenschap van gelovige
mensen. Een familie die verkondigt dat God onze Heer en Heiland is.
De God van de liefde. Het uitdragen van deze boodschap is de grootste taak die op onze schouders rust. Wij zijn uitverkoren om te vertellen
van de liefde. De liefde van onze Heer doet in ons een licht ontsteken
die wij door moeten geven. Dit licht ontneemt ons de duisternis en biedt
hoop voor de toekomst. Dit licht van kerstmis sterkt ons in tegenspoed
en geeft vreugde in voorspoed, het geeft de aanwezigheid van onze
Heer aan en de bron van ons bestaan. Met de kerst is een kind zo klein
geboren maar met zo een grote impact. Het biedt ons een nieuw begin
waarin hoe klein onze rol ook mag zijn, het deel uit maakt van een groter verband van geloof, hoop en vrede. Het kindeke geboren op aard
heeft ons dit gebracht en wij mogen hier jaarlijks bij stil staan.
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Ik wens u allen, broeders en zusters waar u zich ook bevindt en hoe
uw persoonlijke omstandigheden ook zijn, een gezegend kerstfeest.

Ik maak van de gelegenheid gebruik u ook een prettige jaarwisseling
toe te wensen en nieuw jaar waarin verwachtingen en vervullingen elkaar in balans houden.
De voorzitter

Jaarwisseling
Ons burgerlijk jaar eindigt op 31 december. Deze datum is geen kerkelijke datum.
Het kerkelijk jaar is al begonnen met de eerste advent. En toch hebben
veel mensen de behoefte om op deze laatste dag de balans op te maken over het afgelopen jaar.
Voor Gods ogen kijken wij dan naar het afgelopen jaar.
Dat wat niet volkomen was, dat wat niet lukte, daar wij schuldig werden
aan ons naaste, dat alles leggen wij in Gods hand. Maar ook dat, waarover wij dankbaar zij en blij, dat wat wij konden afsluiten, dat waar wij
bijzondere verbindingen proefden...ook dat leggen wij in Gods hand.
Daarbij voelen wij, dat God dit alles aan ons gaf om te groeien, opdat
wij ons gingen ontplooien en steeds meer gaan merken, wat wij in de
ogen Gods mogen betekenen voor ons en onze medemens.
Het nieuwe jaar komt ons tegemoet. Wij weten nog niet, wat er precies
gaat gebeuren.
Maar wij mogen erop vertrouwen dat God weer met ons mee gaat; dat
wij dat, wat ons hindert aan Hem mogen geven en dat wij steeds verder
kunnen gaan op de weg naar datgene, waarvoor God ons heeft gemaakt.
Gods zegen voor deze weg!
zr. Christine Welschen
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Kleurkaartenactie
Beste broeders en zusters,
Onze kleurkaartenactie, gestart op 1 juli 2017 loopt officieel ten einde.
Deze actie was gestart om de financiële positie van onze gemeente
enigszins te versterken gezien de kosten voor het onderhoud van onze
kerk en de plannen voor renovatie.
Enkele gemeenteleden hebben de kleurkaart(en) nog niet ingeleverd
en wij verzoeken u de kaart uiterlijk 31 december 2018 met de opbrengst van € 50,00 per kaart bij een van de leden van de OR in te leveren. Pas dan kunnen wij de totale opbrengst van deze actie aan de
gemeenteleden kenbaar maken.
Onze dank gaat uit naar alle broeders en zusters die aan deze actie
hebben deelgenomen.

Gemeentevergadering 14 oktober
In de gemeentevergadering van 14 oktober jl. heeft de OR u geïnformeerd over de uitwerking van het beleidsplan 2017-2021. De OR heeft
de werkzaamheden voor de komende perioden geprioriteerd in 6
beleidsterreinen en zal voor elk terrein een werkplan opstellen. De OR
heeft daarbij de medewerking van de gemeenteleden nodig.
De gemeenteleden zijn opgeroepen om samen met de Oudstenraad de
verantwoordelijkheid voor de gemeente te dragen en hiertoe samen op
te trekken en de gemeente vooruit te helpen. Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor de bloei en de groei én voor het vormgeven van het
gemeenteleven. In het volgende geven wij kort aan welke onderwerpen
in een werkplan vervat zullen worden, waarmee in 2019 een aanvang
wordt gemaakt.
1) Onderhoud en renovatie van de kerk
Projectleiders: zr. Welschen en br. Winter
- inventarisatie van noodzakelijk onderhoud
(tot het onderhoud behoort ook vloerbedekking en de mogelijkheden
van reiniging)
- verkrijgen van overzicht en inzicht in mogelijke bouwkundige
aanpassingen t.b.v. renovatie
- inzichtelijk maken wat op basis van de jaarlijkse ontvangsten van de
gemeente, financieel mogelijk is.
- opstellen van een plan voor (meerjarig) onderhoud en renovatie,
inclusief kostenraming
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2) Financiële (onafhankelijkheid) stabiliteit realiseren
Projectleiders: zr. Welschen, zr. Toppin en zr. Madirsan
- opschonen van de ledenadministratie
(beroep op gemeenteleden om hieraan mee te werken)
- definiëring (begripsbepaling) actief en niet actieve leden
(lidmaatschap EBG/uniteitsbijdrage
-inventarisatie van leden die geen contributie betalen/niet aan de
minimale verplichting voldoen.
-onderzoek naar de inning van openstaande vorderingen
-ideeën/suggesties en plannen ontwikkelen ter verwerving van
middelen
3) Verkondiging (jong/oud)
Projectleiders: zr. Welschen, zr. Weidum, br. Winter
- inventarisatie van de behoeften van gemeenteleden;
kinderen/jongeren/ouderen
- invulling reguliere erediensten
- onderzoek naar (teruglopende) bezoekersaantallen
- installatie liturgische commissie (klankbordgroep)
- jongerendiensten
4. (Brand) veiligheid in de kerk
Projectleiders: zr. Toppin, zr. Jamin
Veiligheid creëren tijdens de diensten en (bij gebruik door groepen en
verhuurder) door:
- ontruimingsplan actualiseren en ontruimingsoefening inroosteren
- registratie BHV-ers en planning tijdens diensten, concerten en
Andere activiteiten.
- huisregels in werking stellen
- lijst met noodtelefoonnummers en namen van verantwoordelijken
zichtbaar maken.
5.Gemeenteopbouw
Projectleiders: zr. Welschen br. Callender en zr. Rustveld
Centraal in de gemeenteopbouw staat o.a. de diaconie.
- huisbezoeken, erediensten, themadagen, en gemeente activiteiten.
- mogelijkheden tot samenwerken met de buurt en andere diaconieën
en organisaties
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- onderzoek naar meer kerk dan alleen op zondag
(b.v. maatschappelijk spreekuur)
- speciaal aandacht voor ouderen en eenzame en
zorgbehoeftige leden.
6. Vrijwilligersbeleid
Projectleiders: zr. Welschen en br. Winter
- werving van vrijwilligers
- definiëring (begripsbepaling) van vrijwilliger in de EBG Haaglanden
- onderzoek naar VOG verklaring in mogelijke functies in
overleg met PB
- onderzoek naar kennis en kunde van gemeenteleden die
ingezet kunnen worden in de gemeente
Broeders en zusters, bij de inventarisatie, onderzoeken en uitwerking
van de werkplannen zal er mogelijk een beroep op u worden gedaan.
Wij hopen dat u zich bereid verklaart om met de projectleiders en andere betrokkene samen op te trekken en mee te werken aan de realisatie van de werkplannen. De toekomst van de EBG Haaglanden ligt in
onze handen. Gaan we samen op weg?

Beheer van de kerk
Beste broeders en zusters,
Wij zijn als gebruikers van het kerkgebouw samen verantwoordelijk voor een verantwoord en ordelijk gebruik van de ruimten. Het
is dan ook onze plicht om de ruimten na gebruik weer schoon
achter te laten, het licht uit te doen, de kraan in de wc dicht te
draaien, de verwarming ( indien bevoegd) om laag te zetten en
de deur op slot te doen.
Daarnaast verzoeken wij u eventuele defecten of andere ongeregeldheden te melden bij de Oudstenraad. U kunt telefonisch contact opnemen met het kerkkantoor of een email versturen aan de
Oudstenraad@ebg-haaglanden.nl

Wij danken u voor de medewerking

De OR.
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Huisregels:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

Vluchtwegen, aangegeven via de markeringen dienen te
allen tijde vrij van obstakels te zijn en te blijven.
In het gehele gebouw mag niet worden gerookt. Ook elektronisch roken is verboden.
Het onder invloed zijn van, het in het bezit hebben van, het gebruik
van en/of handel drijven in soft en of harddrugs is ten strengste verboden.
Alcohol houdende drank mag alleen gebruikt worden door personen
boven de 18 jaar. Overmatig drankgebruik is niet toegestaan.
Alle gebruikers zijn verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken en een zodanig gebruik van de toegewezen, alsmede de algemene ruimten binnen en buiten het gebouw, als in overeenstemming
met de aard en de bestemming van het gebouw als onderdeel van
onze kerkelijke gemeente.
Er mogen geen vervoersmiddelen in de ruimten worden gestald m.u.v.
minder valide vervoersmiddelen.
Jassen en of overige kledingstukken dienen te worden opgehangen in
de aanwezige garderobe.
Gebruik of betreden van andere ruimte dan die voor de vergadering of
activiteit is toegewezen is niet toegestaan.
Bij verhuur dient rekening te worden gehouden met andere bijeenkomsten in het gebouw en mag deze geen hinder of overlast bezorgen.
In het gebouw mag geen open vuur worden gebruikt, het gebruik van
kaarsen is alleen toegestaan in overleg met de Oudstenraad en dient
in een veilige uitvoering plaats te vinden, waarbij zorg gedragen dient
te worden voor de aanwezigheid van afdoende blusmiddelen.
Indien er tijdens het gebruik van de ruimten versierselen worden gebruikt om de ruimte te verfraaien is dit alleen toegestaan indien deze
versierselen uitsluitend bestaan uit onbrandbare materialen.
Van de gebruikers wordt verwacht dat verantwoordelijk met spullen
wordt omgegaan. Indien toch schade of een defect is ontstaan vanuit
het gebruik, dient dit direct gemeld te worden aan de Oudstenraad.
Na afloop van het gebruik dient de ruimte schoon en opgeruimd achtergelaten te worden.
Bij in gebreke blijven hiervan worden schoonmaakkosten aan de verantwoordelijke in rekening gebracht.
Na afloop dienen lichten, ramen en deuren respectievelijk uit c.q. dicht
te worden gedaan.
Bij het gebruik en verlaten van het gebouw dienen de gebruikers geen
hinder of overlast bij de omwonende te veroorzaken.
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Wrokoman dei
Op zondag 11 november hebben wij het Oudstenfeest, vrijwilligers dag of op z’n Surinaams gezegd, Wrokoman dei gevierd.
Deze viering stond met name in het teken van dankzegging aan
de leden van de “Club van 40” voor de financiële steun die de gemeente Haaglanden gedurende de jaren 2012 tot en met 2017
heeft ontvangen ter aflossing van de lening van € 100.000,00. De
leden hebben uit handen van de voorzitter een certificaat van
deelname ontvangen en een roos. De vicevoorzitter heeft een
gouden of een zilveren speld aan de deelnemers uitgereikt. Dit
alles namens de Fondsenwerving.
De Fondsenwerving heeft aan de gemeenteleden en sympathisanten voor hun bijdrage aan het aflossen van de lening een oorkonde uitgereikt die door de voorzitter in ontvangst is genomen.
Broeder Belfor heeft teruggeblikt op de noodzaak van de lening
en de omstandigheden waaronder deze tot stand is gekomen.
Speciale dank ging onder andere uit naar ds. Welschen voor haar
inspanningen ter realisatie van de lening. De voorzitter heeft de
gemeenteleden, donateurs en sympathisanten bedankt voor de
(financiële) steun de afgelopen jaren. Aan de vrijwilligers van
onze gemeente is een bijzondere woord van dank gericht en is
de hoop uitgesproken dat wij in de toekomst meer vrijwilligers
mogen verwelkomen bij de verschillende werkgroepen. Het werk in
onze gemeente wordt door de vrijwilligers gedaan en wij zijn de broeders en zusters daar zeer dankbaar
voor. Zuster Lorette heeft tot slot de
nieuwe plannen voor de toekomst
kort uit de doeken gedaan .
Met ingang van 1 januari 2019 gaat
de “Club van 100” van start. Alle gemeenteleden, donateurs en sympathisanten worden opgeroepen om
voor € 10,00 per maand deel te nemen aan deze club.
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De opbrengst is bestemd voor het onderhoud en renovatie van
onze kerk: Uw Koninkrijk Kome.
Dank aan onze Heer voor de kracht en volharding van allen die
bijgedragen hebben aan de aflossing van de lening en het in
standhouden van onze kerk. Dank aan alle dienaren van onze
gemeente.
Aan alle aanwezigen is na de dienst een feestelijke maaltijd
(rijst met pom) aangeboden.
Tot slot, zijn wij ook de broeders en zusters die de “Club van 40”
met de geest van onze Heer hebben geleid zeer erkentelijk voor
hun inspanningen de afgelopen jaren om deze schuldenlast binnen de afgesproken tijd mede te helpen aflossen. GRANTANGI!!!
Laten wij de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere houden.
De voorzitter
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Een gouden speld is uitgereikt aan de broeders of zusters die aan
de volledige looptijd van 5 jaar hebben deelgenomen aan de club
van 40 en een zilveren speld aan de broeders of zusters die aan
een gedeelte van de looptijd hebben deelgenomen.
Gouden Speld

Zilveren Speld

60+ Club de Kleine Kracht
br. Henry Belfor en zr. Sybil Belfor
zr. Lorette Anders

zr. G. Bendt-Wijsman
br. H. Callender
br. Ligvoet / M. Peroti ( broedergroep
br. en zr. Toemin
zr. V.S. Toppin

br. Benno Boeijink
zr. Etina Bronne- Kenswiel,
zr. A.H. Dhanai- Levant
zr. Martha Esajas
groep zr. Wilma Harrevelt,: zr W.
Harrevelt
zr. M.v. Weissenbruch; zr. A.Lachman, Zr. M. Lont en zr. E. Abendanon
br. Waldo Idoe
zr. Hermien Janssen
zr. Sonja Keeks
zr. en br. Koning – Augustuszoon
zr. D.F. Leisberger
br. R. Lindberg
zr. G.J. Louz en br. S. de Boer
br. E. Lunes †
zr. Wilma Mets – Codrington
de zusters van Prosisa
br. M .Rustvelt †
zr. A. L. Sporkslede
zr. Martha Tam
br. Remco Telgt
zr. Yvonne Weidum-Anders
zr. Christine Welschen en br. Johannes
Welschen

zr. Sabine Wolff –Lenz
De Spaarpotactie van de Steungroep
Zoetermeer
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CLUB VAN 100 EBG Haaglanden, Zoetermeer, Leiden en
Laak
Waar staat de Club van 100 EBG Haaglanden e.o. voor:
De Club van 100 is een enthousiaste groep van mensen met een
warme affiniteit met de Evangelische Broedergemeente in Haaglanden
en omgeving. Zij hebben baat bij het voortbestaan van deze kerkgemeente en willen een kleine bijdrage leveren aan het behoud en onderhoud van het kerkgebouw aan de Chasséstraat nummer 1 in Den
Haag. Met een gift van € 10,- per maand steunen zij de renovatie van
dit kerkgebouw waar de gemeente bijeenkomt om God te eren en te
prijzen voor alles wat wij van Hem mogen ontvangen. Tijdens deze samenkomsten werken we aan versterking van ons geloof en het ontmoeten en bemoedigen van elkaar. Waarvoor gebruikt de EBG Haaglanden
deze gelden? Met uw bijdrage steunt u de bekostiging van de grootschalige renovaties van het kerkgebouw.
De komende vijf jaar staan de volgende zaken op het onderhoudsplan:
1. Renovatie van de eerste verdieping inclusief het kerkkantoor,
de keuken en het toilet
2. Modernisering van de koffiekamer en het consistorie
3. Inrichting van de jeugdhonk
4. Vervanging van het kerkmeubilair
5. Vernieuwing van de toiletten, de keuken en de gang beneden
6. Herstel van de buitenramen (Glas en Lood)
7. Onderhoud van het dak van het gebouw
8. Nieuwe vloerbedekking voor de ruimte waar de diensten gehouden worden
9. Inrichting van onze tuin
10. Alle andere te herstellen werkzaamheden.
Als lid van de Club van 100 krijgt u van ons:
1. Een vermelding op de website in de lijst van leden
van de Club van 100
2. Reductie van 10% op toegangskaarten bij activiteiten van de kerk
(Kerstconcert, Gospelconcerten)
3. Doet u mee aan kortingsacties van bedrijven waarmee de EBG afspraken maakt t.b.v. Clubleden
4. Andere actuele voordeel acties gedurende het jaar
We rekenen op uw support en steun en begroeten u alvast als lid van
de Club van 100 EBG Haaglanden e.o.
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Maandnieuws
Twee maandelijks wordt het maandnieuws aangeboden aan de abonnees van het maandnieuws. Ook het afgelopen jaar is vast komen te
staan dat de kosten van het maandnieuws niet kunnen worden voldaan
uit de gelden van de abonnees. De Oudstenraad vindt het wel belangrijk dat de gemeenteleden via een contactblad geïnformeerd worden.
Op verzoek van de OR is de redactie zich nu aan het buigen over een
nieuw formaat van het maandnieuws dat minder kosten met zich meebrengt. Ook de kosten van verzending worden onder de loep genomen.
Naast plaatsing op de website zal ook het digitaal verstrekken via de
email meer worden aangeboden om zodoende ook minder papier te
gebruiken. Wij zullen u over de voortgang op de hoogte houden via het
maandnieuws of de website.

Kerstwens van de Redactie
Het is de Heer uw god die met u meegaat
Deut.31:6
Het jaar 2018 is bijna voorbij en wij hebben zowel leuke als minder
leuke dingen meegemaakt. Laten wij met z`n allen hier
kracht uitputten en terugkijken op een jaar vol Liefde. Het
Geloof belijden, Samen delen en met elkaar genieten en
praten over lief & leed.
Zonder uw steun en medewerking hadden wij geen nieuws
te vermelden maar gelukkig gebeurt er dagelijks wel van alles en nog
wat om ons heen. Blijf elkaar lief hebben omdat ook God ons liefheeft
bij dag en bij nacht.
Wij wensen u allen een liefdevol 2019 toe en samen gaan wij er weer
een mooi jaar van maken. Alles wat wij nog niet hebben kunnen bereiken proberen wij in het nieuwe jaar.
God neemt u mee........jawel, het is de Heer uw God!
Soso Lobie nanga Blessie in a Njung Jari.

De redactie wenst u Gezegende Feestdagen
en een Gezond en Gelukkig 2019
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Weekoverzicht
Dag

Tijd

Activiteit

zondag

10:00

Preekdienst

Verantwoording
ds. C. Welschen

1ste -3e – 4e
zondag
1e zondag
v.d. maand
maandag

13:00

Pasensi oefent

zr. M. Clark

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

Broedergroep

br. B. Boeijnk

Kerkkantoor

dinsdag:

19:00

Bijbelstudie

3de dinsdag

19:00-21:oo

Zusterkring

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

donderdag

14.00-16.00

60+ club

br. H. Belfor en
zr. E. Kappel

18:00
Bijbelstudie
ds. C. Welschen
zaterdag
10.00-12.00
Schoonmaak kerk Oudstenraad
Op de laatste zondag van de maand begint de dienst om 11:00 uur.
Iedere zondag tienergroep, kinderdienst en crèche; vooraf bidstond.
Na de dienst gezellig koffie drinken en van gedachten wisselen met
elkaar.
Diensten:

- Hindoestaanse Christelijke werkgroep:
Elke 2e zondag van de maand dienst om 14.00 uur
Ds. Stam:06- 55921111
- Laak:
2e en 4e zaterdag dienst in Huize Stanfasti
Br. Belfor: 06-26962780
- Zoetermeer:
1e en 3e zondag dienst aan de Julianalaan 3
Ds. C. Welschen : 015- 8875820
- Leiden:
Elke 1e zaterdag van de maand om 15.00 uur dienst in
Merenwijk, Rosmolen 28
Zr. L. Pronk: 06-30337491 / 071-5219668
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Mededelingen van de Zondagschool
Zondagschool en tienerwerk
Met het Kinderkerstfeest sluiten we ook dit jaar het zondagschool en
tienerwerk van 2018 af.
Het was weer een gezegend jaar waarbij we voor het eerst weer een
tienergroep in de gemeente Haaglanden e.o. hebben met zeer talentvolle tieners die allen op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan het
zondagschoolwerk en andere voor het kinder- en jongerenwerk georganiseerde activiteiten.
Voor het eerst sinds jaren zijn er ook kinderen en tieners naar de landelijke kampen geweest en is de belangstelling voor deelname aan de
komende kampen in mei 2019 groot.
Deze ontwikkelingen geven hoop voor de toekomst van onze kerk, mits
het ons lukt deze kinderen en tieners een eigenplek in de gemeente te
geven en ruimte om hun talenten verder te ontwikkelen.
Voor nu zijn we de Heer dankbaar dat we ze mogen begeleiden, ruimte
in de gemeente te geven om hun talenten te ontwikkelen en een onderlinge band te smeden.
De zondagschool wordt redelijk goed bezocht en het is fantastisch te
zien hoe goed onze kinderen zich ontwikkelen. Dit uit zich in kennis van
de Bijbel en de discussies de worden gevoerd, het actief bijdragen aan
diensten voor jong en oud en de interesse in uitjes naar wetenschappelijke of technische musea. Het is prachtig om te zien hoe de kinderen
de aangeboden kennis ieder op zijn/haar eigen manier verwerken.
Het afgelopen jaar zijn wij op verzoek van de kinderen naar Corpus geweest en om NEMO wordt weer vaak door de kinderen gevraagd. Andere locaties in Rotterdam, Delft en Noordwijjk staan echter ook op de
lijst.
Zo de Heer het wil gaan we ook in 2019 enthousiast door met het kinder- en tienerwerk in deze gemeente. We zijn dankbaar dat onze lieve
Heer ons gezegend heeft met deze talentvolle jonge mensen en zulke
gedreven medewerkers.
Dank daarom aan het huidige team (zr. Bendt, zr. Ebony en br. Charly)
voor jullie onvoorwaardelijke inzet voor de kinderen. Ook dank aan zr.
Latonya die meegewerkt heeft aan het leggen van een gezonde basis
voor het kinder- en tienerwerk in de gemeente Haaglanden. Dank aan
21
Zoek de vrede en jaag die na
Ps. 34:15

de ouders voor het toevertrouwen van de kinderen
aan de zondagschool en dank aan de Gospelband
Blessi nanga Prisiri die elke dienst voor jong en
oud begeleidt.
De hele gemeente Haaglanden e.o. wensen we
goede feestdagen en een voorspoedig 2019 toe
en aan de kinderen in het bijzonder een heel fijne kerstvakantie.
Gado blessi,

br. Eric Woerdings

Mededelingen van Prosisa
Landelijke Vrouwen
Contactdag 2018
Op zaterdag 13 oktober jl. heeft
de jaarlijkse contactdag voor
(EBG)vrouwen plaats gevonden
in de EBG kerk aan de Chasséstraat. Deze dag wordt jaarlijks
georganiseerd door de Centrale
Vrouwen Raad
EBGN.
De bedoeling van deze dag is/was, dat alle zusters
van de EBG gemeenten bijeenkomen om nader contact met elkaar te hebben en vooral om met elkaar in
verbinding te komen.
Het thema was “Verbinding”.
Door bruggen te bouwen worden we verbonden met
elkaar. Dit liep als een rode draad door de dag heen.
In workshops gingen groepjes praten over wat voor hen “verbinding” is.
Dat deden ze ook aan de hand van teksten geïnspireerd uit de Bijbel.
Per groep werd door middel van pantomime verbeeld wat voor hen verbinding inhield. Er waren veel overeenkomsten in de presentaties.
Deze dag werd begeleid door de zrs. Nadra Echteld en Christine
Welschen. Aan het eind van de middag beeldde iedere groep in pantomime “verbinden” uit en de andere zusters konden raden wat er wordt
uitgebeeld. Onze verbinding (Prosisa) was opgebouwd uit: pantomime
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en het zingen van het lied: “bind us together”. Ondanks onze verschillen, maken we verbinding met elkaar om nader tot elkaar te komen. Het
CVR heeft ook een nieuwe zusterkring bijgekregen nl ‘Rebekah” EBG
Almere.
Vermeldingswaard is de door Prosisa verzorgde “onbescheiden ” catering, die zeer in de smaak was gevallen.
Het was een mooie zonnige dag voor de tijd van het jaar.
Niet onbelangrijk om te vermelden: Geweldig was de zeer grote opkomst dit jaar van de zusters van de diverse EBG gemeenten. Na afloop van deze dag ging iedereen voldaan weer huiswaarts. Het was al
met al een geweldige en mooie dag om op terug te kijken.
Niet alleen aan bruggen bouwen over kloven waar
rivieren door stromen, maar aan bruggen over hele zeeën.
Zusters Karin Madirsan en Dulcine Leisberger
Namens de zusterkring Prosisa

Zusterkring “ Prosisa”
Elke derde dinsdag van de maand
komt de zustergroep Prosisa samen
in de koffiekamer van het EBG kerkgebouw aan de Chasséstraat 1. Tijd:
van 19.00 uur – 21.00 uur.
Wij openen met de dagteksten en/of
lied. Er worden diverse thema’s en
workshops gegeven waarbij ook gasten worden uitgenodigd om voorlichting te geven. Enkele voorbeelden:
a.Brandpreventie (de brandweer).
b.Beauty workshop
c.Workshop van zr.G. Bendt “Samen zijn wij sterk”.
d. Boekbesprekingen door zr. G. Louz
Wij verzorgen 3 kerkdiensten bestemd voor een ieder:
a. De Wereldgebedsdag
b. De Candlelight Service
c. Vaderdag
Zoek de vrede en jaag die na
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Elk jaar gaan wij in de zomervakantie een dagje uit of een
Weekendje weg. Dit jaar hebben we ook een stadswandeling door
Den Haag gedaan met als thema het Slavernijverleden.
Wij gaan ook één of tweemaal per jaar met elkaar naar de film.
In de kerk verrichten wij ook hand- en spandiensten.
Wij doen nog meer. Bent u nieuwsgierig geworden ?
Zusters, sluit u dan aan bij ons.
Ons eerstvolgende bijeenkomst is op 15 januari 2019.
U bent allen van harte welkom!

Prosisa wenst u alvast Gezegende Kerstdagen
en een gezond en liefdevol 2019. Gods zegen.

Mededelingen van Pasensi
Jubileumconcert Pasensi

Op zondag 30 september jl. is met een jubileumconcert het feit herdacht dat op 30 september 1968 in de kapel van het Bronovo ziekenhuis een gelegenheidskoortje van zeven personen voor het eerst een
kerkdienst van de EBG-Haaglanden e.o. opluisterde.
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De gelegenheid was de inzegening van het huwelijk van wijlen, broeder
Franklin Rudolf Callender en zuster Lilian Eleanore Finck. De dienst
werd geleid door de gastpredikant uit Utrecht, ds. Leo Dielingen, die
zich een jaar voor het huwelijk in Nederland had gevestigd.
Het koor werd gedirigeerd door broeder Freddy Kantoor en op het orgel
begeleid door onze kerkorganist, broeder Jan Ottevangers. Aangezien
dit koortje het prille begin was van wat later uitgroeide tot ons huidig
kerkkoor Pasensi, is al in de jaren 90 van de vorige eeuw, besloten bedoelde datum als oprichtingsdatum van het koor aan te houden. Om er
een volwaardig concert van te maken werd aan enkele bevriende koren
en solisten gevraagd hun medewerking aan het jubileumconcert te verlenen. Het Sint Ignatiuskoor van de Elandstraatkerk o.l.v. zuster Tjin
en het Gospelkoor The Revivals uit Amsterdam o.l.v. Paul Hessen hebben zich tijdens het concert van hun beste zijde laten zien en horen.
Ook het optreden van de tenor, onze broeder Ruben Verweij en de in
onze kerkfamilie opgegroeide sopraan, zuster Joycelyn Kelly, zijn erg in
de smaak gevallen. Het neusje van de zalm was ongetwijfeld onze zeer
jonge broeder, de 7-jarige Dylan Jovance Genev. Met het grootste gemak toverde Dylan uit het hoofd prachtige klassieke klanken uit zijn viool. Neen, broeders en zusters, ik vergeet het feestvarken niet. Ons jubilerend koor Pasensi, o.l.v. broeder Benno Boeijink, heeft zich ook
prima van haar taak gekweten. Pasensi mocht het concert openen en
had het, in grote getale opgekomen publiek meteen op haar hand. Ook
het slotoptreden van Pasensi zorgde voor een goed gevoel bij ons publiek. Vooral het gezamenlijk optreden van Pasensi en The Revivals
met het werk van de Surinaamse componist, wijlen broeder John
Nelom, Prijze Masra op de piano begeleid door zuster Tjin, werd met
groot enthousiasme ontvangen. Voorafgaand aan het concert is in de
zondagochtend kerkdienst door Ds. Christine Welschen, dank aan God
uitgebracht, voor de wijze waarop hij tot op heden ons kerkkoor Pasensi geleid en behouden heeft voor onze kerk en heeft ze namens de
gemeente stemvorken aan de leden van het koor overhandigd. Ook na
afloop van het concert sprak zuster Christine een kort dankwoord uit
voor God's goede zorgen. Wij van Pasensi danken, naast onze lieve
Heer, ook het publiek en alle broeders, zusters en sponsors, die op
welke wijze dan ook hun medewerking hebben verleend om deze viering tot een groot succes te maken. God bless you all.
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Offerandes
Den Haag Bedrag

Bestemming

09-09-2018

€ 65,70
€ 66,10
€ 64,45

Eigen gemeente
Verwarming
Aflossing hypotheek

16-09-2018

€ 87,40
€ 228,16
€ 75,45

Eigen gemeente
Raad van Kerken
Aflossing hypotheek

23-09-2018

€ 72,00
€ 74,79
€ 56,06

Eigen gemeente
Steun voor armen
Aflossing hypotheek

30-09-2018

€ 46,60
€ 37,47
€ 48,43

Eigen gemeente
Onderhoud kerkgebouw
Aflossing hypotheek

07-10-2018

€ 51,30
€ 63,62
€ 68,97

Eigen gemeente
Aandachtscentrum
Aflossing hypotheek

14-10-2018

€ 143,00
€ 52,90
€ 62,30

Eigen gemeente
Zondagschool
Aflossing hypotheek

21-10-2018

€ 136,85
€ 59,70
€ 87,45

Eigen gemeente
Centrale Raad
Aflossing hypotheek

28-10-2018

€ 58,75
€ 64,25
€ 58,25

Eigen gemeente
Moravial
Aflossing hypotheek

04-11-2018

€ 142,42
€ 110,44
€ 232,04

Kerkelijk werk
Starmountain
Aflossing hypotheek

11-11-2018

€ 207,62
€ 102,97
€ 110,98

Eigen gemeente

€ 34,60
€ 62,55
€ 35,61

Eigen gemeente
Marowijne Suriname
Aflossing hypotheek

18-11-2018

Aflossing hypotheek
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Leiden
06-10-2018 € 51,50
03-11-2018 € 40,15

Eigen gemeente
Eigen gemeente

Zoetermeer
02-09-2018 € 37,25
€ 33,87

Eigen gemeente
Huur Kerkgebouw (Z.M.)

16-09-2018 € 43,70
€ 47,85

Eigen gemeente
Huur Kerkgebouw (Z.M.)

07-10-2018 € 41,92
€ 41,22
€ 68,20

Eigen gemeente
Huur Kerkgebouw (Z.M.)
St.Tafel-oogstfeest

21-10-2018 € 86,15
€ 250,00

Eigen gemeente
Reservering alg.middelen (Z.M.)

04-11-2018 € ---

Eigen gemeente
Huur Kerkgebouw (Z.M.)

Laak
02-09-2018 € 71,12

Eigen gemeente

08-09-2018 € 30,30

Eigen gemeente

27-10-2018 € 30,00

Eigen gemeente

10-11-2018 € 15,55

Eigen gemeente

Opbrengst broodjes
23-09-2018
30-09-2018
07-10-2018
28-10-2018
04-11-2018
18-11-2018

€ 42,00
€ 23,50
€ 60,50
€ 59,50
€ 70,80
€ 36,85

Bijzondere ontvangsten
07-10-2018
21-10-2018
28-10-2018
11-11-2018
11-11-2018
18 11 2018

€160,00 opbrengst loterij oogstfeest
€ 40,00 gift zr. E. Vakkers
€ 85,00 opbrengst boekentafel
€ 35,00 gift zr. M.Tam
€ 17,50 gift zr. Bijlhout
€ 50,00 gift zr. l Callender
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De verjaardag van Jezus- Een kerstverhaal vanuit het perspecvan Jezus
Geliefden,
tief

Zoals je weet zijn we dicht bij Mijn verjaardag, elk jaar wordt die door
jullie gevierd. Gedurende die tijd geven jullie elkaar veel cadeautjes, is
er muziek ter ere van Mij en het eten is uitstekend.
Het is fijn te weten dat in ieder geval er mensen zijn die Mijn verjaardag
niet vergeten zijn. Vroeger wist iedereen nog de reden van Mijn feest,
en waren ze dankbaar voor alles wat Ik voor ze deed. Maar in deze tijd
weet bijna niemand dat meer. Families en vrienden komen bij elkaar en
hebben een fijne tijd samen.
Ik kan me vorig jaar nog herinneren...
Het was groot feest met mooie gedekte tafels, heerlijke gerechten, fruit,
noten en chocolade, gebak en drankjes. Ook de versieringen maakten
het extra feestelijk. Maar weet je, Ik was niet uitgenodigd. Ik was wel de
eregast maar men was vergeten Mij een uitnodiging te sturen. Het feest
was ter ere van Mij, maar Ik was er niet bij. Terwijl Ik er zo graag bij geweest zou zijn.
Om je de waarheid te zeggen, verbaasde het Me niet, want al de vorige
jaren vond Ik de deur gesloten. Omdat Ik niet was uitgenodigd, besloot
Ik toch stilletje binnen te gaan en in een hoekje naar het feest te kijken.
Iedereen was aan het drinken, men vertelde elkaar moppen en ze lachten overal om. Ze hadden het geweldig.
Tot overmaat van ramp, kwam er een dikke man in een rood pak binnen, hij had een lange witte baard. En hij riep steeds HO HO HO en hij
leek dronken. Hij ging op een stoel zitten en alle kinderen kwamen aangerend alsof het feest voor hem was.
Om middernacht omhelsde iedereen elkaar, Ik stak Mijn armen wijd uit
en wachtte tot iemand Mij zou omhelzen... maar niemand dacht eraan.
Toen gingen ze de pakjes uitpakken en Ik keek of er voor Mij een pakje
bij was, maar nee! Hoe zou jij je voelen als je jarig was en iedereen
kreeg een cadeautje behalve jij, de jarige? Toen begreep Ik dat Ik niet
welkom was en ging stilletjes weg.
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Wat zou Ik het fijn vinden als je de komende kerst Mij mee liet vieren.
Dat Ik mee mocht delen in het feit dat Ik 2000 jaar geleden geboren
werd, om voor jou te sterven aan het kruis, zodat jij mag leven. Mijn
enige wens voor kerst is: dat jij dit gelooft met je hele hart.
Ik zal je wat vertellen... Ik ben zelf een feest aan het voorbereiden, een
feest zoals geen mens kan bedenken. Ik ben al bezig met de uitnodigingen te schrijven en er is ook een uitnodiging voor jou bij.
Ik zal je naam schrijven met gouden letters in een groot gastenboek.
Alleen diegene die in dat boek staan mogen binnen komen en mee
feesten. Diegene die Mijn uitnodiging niet aannemen, laat ik buiten
staan. Bereid je voor, want als alles klaar is, begint het feest.
Ik houd van je.
Bron: www.beleven.org.

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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Dienstenrooster december 2018 / januari 2019
Evangelische Broedergemeente
Haaglanden e.o.
Chasséstraat 1 Den Haag
Kerk: 070 – 2150565
December 2018 en Januari 2019

In de kerk uw koninkrijk kome
02 dec

10:00 uur

Preekdienst/Hosianna

ds. Chr. Welschen

09 dec

10:oo uur

Preekdienst

ds. Chr. Welschen

9 dec

15:00 uur

Gemeente zingt

ds. Chr. Welschen

16 dec

10:00 uur

Preekdienst/Avondmaal

ds. Chr. Welschen

23 dec

10:00 uur

Kinderkerstviering

Zondagschool

24 dec

19:00 uur

Kresneti viering

ds. Chr. Welschen

25 dec

11:00 uur

Kerstdienst met LHBC

ds. J.Welschen

30 dec

11:00 uur

Zangdienst

ds. Chr. Welschen

31 dec

17:00 uur

Jaarafsluiting

ds. Chr. Welschen

06 jan

10:00 uur

Preekdienst

ds. Chr. Welschen

13 jan

10:00 uur

Preekdienst/nieuwjaarsreceptie ds. Chr. Welschen

20 jan

10:30 uur

Oecumenischedienst

Maranathakerk
Ds. M Nijveld

27 jan

11:00 uur

Zangdienst

ds. Chr. Welschen

03 feb

10:00 uur

Preekdienst en Doopdienst

ds. Chr. Welschen
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Diensten van de Hindoestaans Christelijke Werkgroep in de
Chasséstraat 1
25 dec

11.00 uur

Kerstviering met EBG
Haaglanden

ds. J. Welschen

In de ADVENTSKERK Julianalaan 3, wijk 12, ZOETERMEER
02 dec
16 dec

14.00 uur
19.00 uur

Hosianna
Kerstviering

ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen

06 jan

14.00 uur

ds. Chr. Welschen

20 jan
03 feb

14.00 uur
14.00 uur

Preekdienst/
Nieuwjaarsreceptie
Preekdienst
Preekdienst

ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen

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

10.30 uur
17:00 uur
19.30 uur
19.30 uur

Heilig avondmaal
Kerstviering
Zangdienst
Zangdienst

In DIENSTENCENTRUM
Merenwijk, LEIDEN
1 dec
5 jan
2 feb

15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur

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

Merenwijk Rosmolen 28,

Preekdienst
Preekdienst
Preekdienst

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

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

