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Woord voor de maand februari
Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan
ons geopenbaard zal worden.
Rom. 8:18

Woord voor de maand maart
Richt u met heel uw hart naar de Heer. Dien Hem alleen
1 Sam. 7:3

GEBED
Lieve God,
We schrijven verlanglijstjes vol
met wat we willen hebben.
Maar dat waarnaar iedereen
eigenlijk het meest verlangt
schrijven we niet op.
Dat zijn geen dingen die je kunt kopen,
dat is ook niet iets waarmee je te koop loopt.
God, U weet het wel.
Uit uw verborgenheid
komt Gij ons tegemoet,
telkens weer verassend.
Vul in ons de verwachting.
Klop aan ons hart
zodat wij uw aanwezigheid
herkennen
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Overdenking
Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd
niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal
worden. Rom 8.18
Richt u met heel uw hart naar de HEER. Dien Hem alleen. 1. Sam 7.3
Als Paulus de afweging maakt, wat zwaarder weegt: de heerlijkheid bij
God of het lijden in zijn tijd, dan heeft hij zijn eerste ervaring met lijden
al achter de rug, net zo als de ervaring van zijn eerste bevrijding uit
lijden. In Lyra werd hij bijna gedood door Joden, die zich bedreigd
voelden. In Troas (Handelingen 14.19-20) werd hij voor de rechter
gesleept en kreeg hij stokslagen. Hij gaat de gevangenis in en maakte
mee, hoe de deuren wonderlijk opengaan (Hand 16.25-26). Hij moest
vluchten uit Thessaloniki (Hand 17.10-12). Lijden kan en mag hem niet
weerhouden het goede nieuws over Jezus Christus door te vertellen.
Jezus die heelt en bevrijdt en nieuw leven voor een ieder mogelijk
maakt.
Welke afwegingen maken wij?
Hoe standvastig blijven wij bij de boodschap, die voor ons in ons leven
belangrijk is?
Laten wij ons afleiden door de verschillende "pijnstillers" van deze
wereld? Laten wij ons verleiden een snelle winst te pakken, door
beloften van anderen zonder onderzoek te geloven?
De heerlijkheid Gods zal ook ons geopenbaard worden - dat staat vast,
ook in het jaar 2019.
Zeker is het totaal van Gods heerlijkheid nog niet, maar er is een glimp.
Zijn wij bereid deze heerlijkheid belangrijker te vinden dan het lijden in
deze tijd?
Lijden als christen in deze tijd zijn veelvoudig:
- wij staan in de verleiding ook populistisch oppervlakkig deze wereld te
zien. Wij hebben net gehoord van mensen, die de Nashville-verklaring
tekenen zonder na te denken, welke pijn en splitsingen het exclusieve
en beoordelende denken in gemeenten brengt
- wij staan in de verleiding mee te doen met de illusie van deze tijd:
alles kan beter worden, betere gezondheid, meer geld, ....als wij de
techniek toepassen of het product kopen of de tabletjes gebruiken.....
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Wij trappen in de val van deze afhankelijkheden van deze wereld.
Laten wij dit ons gebeuren? Zoals Paulus in Galaten 5 zegt: wij zijn
vrijgemaakt om God te kunnen volgen.
Gods zegen op deze weg

zr. Christine Welschen

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

Bereikbaarheid kerkkantoor:
U kunt ons elke maandag voor raad en daad bereiken
van 11.00 - 14.00 uur op 070 – 2150565.
In een regiogemeente, zoals wij in Haaglanden ons EBG kerk- zijn
beleven, heb je als lid een gezamenlijk aanspreekpunt nodig om o.a.:
Je adreswijziging door te geven,
Een verjaardagzegen aan te vragen,
Verhuur van de kerkruimte enz.
Op het kerkkantoor zijn op de maandag aanwezig:
de dominee en zr. Etina Bronne.

Groet van de Bijbel-update groep aan de groepen van onze
gemeente
De Bijbel-update groep heeft voor elke groep in de gemeente een tekst
getrokken uit het nieuwe dagtekstenboekje. Moge deze tekst een
bemoediging zijn voor het werk in 2019.
Oudstenraad
U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in
de hemel en op aarde behoort U toe. 1 Kron 29.11
U bent het waard, HEERE, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de
kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij
en zijn zij geschapen. Openb 4.11
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Zaaldienaren:
De Heer gedenkt en zegent ons. Ps 115.12
Verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is. Luc 10.20
Schoonmaakgroep
Van nu af aan doe Ik u nieuwe dingen horen, verborgen dingen, die u
niet geweten hebt. Jes 48.6
God heeft ons het geheim van Zijn wil bekend gemaakt,
overeenkomstig het besluit dat Hij in Christus had genomen. Ef 1.9.
Bouwcommissie:
U was het schild dat mij redde, uw rechterhand ondersteunde mij. Ps
18.36
Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Ef 6.10
Kerkkoor Pasinsi
De HEER verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede! Num 6.26
De vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal u harten en uw
gedachten bewaken in Christus Jezus. Fil 4.7.
Collectanten
Ik heb mijn Geest op mijn knecht gelegd: Hij zal de volken het recht
openbaren. Jes 42.1.
Jezus zegt: ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de
waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan.
Joh 18.37
Tellers
U wijst mij de weg naar het leven. Ps 16.11
Ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor mij ligt. Fil 3.13
Zusters van Prosisa:
U hebt de wens van de zachtmoedigen gehoord, HEERE, U zult hun
hart versterken. Ps 10.17
Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen
met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de
kracht van de heilige Geest. Rom 15.13
Broedergroep Zonen van Salomo
Zoek de HEER, allen in het land die nederig zijn en naar zijn wetten
leven, zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid. Sef 2.3.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen
verzadigd worden. Mt 5.6.
5
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Zondagschool
Loof de HEER, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de
volken. Ps 105.1
We hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn
Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. 1. Joh 4.14
60+club
Loof de HEER, alle volken, prijs Hem, alle naties. Ps 117.1
Er is één God en Vader van allen,
die boven allen, door allen en in allen is. Ef 4.6.
Kerkkantoor
Wie door de HEER zijn bevrijd, keren terug. Gejuich en vreugde
trekken de stad binnen, gejammer en verdriet vluchten eruit weg. Jes
51.11
Zo zullen wij altijd bij de Here zijn. 1 Thes 4.17
Redactiecommissie
Mensen zijn over ons heen gereden, wij zijn door vuur en door water
gegaan, maar U bracht ons naar een land van overvloed. Ps 66.12
Het wapen waarmee wij de wereld overwinnen, is geen ander dan ons
geloof. 1 Joh 5.4.
Activiteitencommissie
U wijst de weg naar het leven. Ps 16.11
Ik vergeet wat achter me ligt en richt me op dat, wat voor mij ligt. Fil
3.13
Steungroep Laak
Jakob zei: Laten we naar Bethel gaan: daar wil ik een altaar bouwen
voor de God die naar mij heeft omgezien toen ik diep in de ellende zat
en die mij op mijn hele reis terzijde heeft gestaan. Gen 35.3
Dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer
Jezus Christus. Ef 5.20
Steungroep Zoetermeer
De hand van onze God was over ons en Hij redde ons. Ezra 8.31
Jezus zei: Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze en zij
volgen Mij. Ik geef ze eeuwig leven en zij zullen voorzeker nooit
verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.
Joh 10.27-28
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Mededelingen van de Oudstenraad
In het nieuwe jaar
Beste broeders en zusters,
We zijn een nieuw kalenderjaar begonnen. Waarschijnlijk sommigen
van u met vele voornemens en verwachtingen. De Oudstenraad hoopt
met u dat verwachtingen zullen uitkomen en geen grote teleurstellingen
zullen ontstaan.
Het nieuwe jaar biedt ons nieuwe kansen en uitdagingen maar ook
gevaren. Wij gaan er in goed vertrouwen vanuit dat wij ook het komend
jaar mogen rekenen op de hulp van onze vrijwilligers. Alles wat wij tot
stand brengen is dankzij de inzet van onze vrijwilligers in
dienstbaarheid van onze Heer. Wij zijn dan ook verheugd te vernemen
dat twee nieuwe gemeenteleden zich hebben aangemeld als
zaaldienaren. Wij verwelkomen ze dan ook met groot enthousiasme en
hopen op meer aanmeldingen.
Ook dit jaar rekenen wij op de steun van alle broeders en zusters,
sympathisanten en bezoekers die ons in immateriële en- of financiële
zin als gemeente ondersteunen.
Wij zullen ons al bestuur blijven inzetten voor een goed contact met de
steun en werkgroepen. Wij willen ook voor de gemeenteleden
laagdrempelig zijn en hopen dat zij niet schromen om met ons in
gesprek te gaan.
Als OR hebben wij in de gemeentevergadering van 14 oktober 2018 u
geïnformeerd over de uitwerking van het beleidsplan. Wij zullen dit jaar
een beroep op u doen bij de praktische uitvoering van de werkplannen.
De grote uitdaging is een goede meerjarige onderhoudsplanning en
fondsenwerving voor de kosten van de renovatie van onze kerk. Wij
zijn hiervoor o.a. de Club van 100 gestart en hopen dat u allen hieraan
deelneemt.
Daarnaast is een goede ledenadministratie nodig zodat op basis van
een juist ledental de Uniteitsbijdrage kan worden vastgesteld. Wij
hebben tot 30 juni 2019 de tijd om onze administratie op orde te
krijgen. Om de jaarlijkse Uniteitsbijdrage te kunnen voldoen zullen wij
alle leden zover moeten krijgen dat zij aan hun contributie
verplichtingen gaan voldoen. Deze bijdrage is voor het jaar 2019
vastgesteld op € 25.598,00. Nog een uitdaging ligt in het aanstellen van
een penningmeester. Zoals u weet hebben wij vanaf 1 januari 2019
geen penningmeester meer en dat betekent dat wij het risico lopen
7
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niet te kunnen voldoen aan bepalingen verbonden aan onze Anbistatus en dat ook de verwerking van onze financiële administratie in
gevaar komt. Over mogelijke oplossingen zijn wij reeds in gesprek.
U ziet, wij zien ons gesteld voor uitdagingen en vertrouwen in alle
werken die wij ter hand nemen ook dit jaar op onze God en Vader. Wij
wensen u persoonlijk een goed jaar toe en als gemeente zullen we
samen met u in vastberadenheid en standvastigheid aan de
instandhouding van deze kleine gemeente, maar groot in haar daden
werken. Wij vragen God om ons daarbij toe te rusten met Zijn zegen.
Laten wij daarop proosten met de woorden uit Jozua 1: 9
Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets
weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God,
staat je bij.

Contributie
Beste broeders en zusters,
Dankbaar zijn wij voor alle giften en donaties die wij in welke vorm dan
ook het afgelopen jaar hebben mogen ontvangen. Wij bestemmen deze
middelen voor het kerkelijk werk waar wij als broeders en zusters
samen de verantwoordelijkheid voor dragen. Dank aan de leden van
onze kerk die ook het afgelopen jaar trouw aan hun
contributieverplichtingen hebben voldaan. U stelt ons in staat om het
evangelie van Jezus Christus, die vrolijke boodschap onzes Heils te
bevorderen. Wij hebben als gemeente tot taak Gods woord te
verkondigen en uit te dragen en daarvoor o.a. het kerkgebouw waar
een ieder die op zoek is naar Gods woord, in liefde bijeen kan komen
om Hem te prijzen en te aanbidden in stand te houden. Met uw
financiële bijdrage stelt u ons hier toe in staat.
Leden die nog niet aan hun contributieverplichting voldoen worden
verzocht hierover in gesprek te gaan met de predikant. De minimale
bijdrage is € 15,00 per maand. Doet u mee? Wij zijn als leden
gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitgaven van onze Gemeente.

Uitnodiging voor de Gebedswacht 26 maart 2019
In de hele wereldwijde Broedergemeente bidt elke dag één of twee
gemeenten voor de andere gemeenten wereldwijd. Ook wij als
gemeente Haaglanden hebben de beurt: op dinsdag 26 maart 2019
vanaf 16.00 tot 24.00 uur. Gemeenteleden zijn natuurlijk vrij ook andere
tijden op de dag in te vullen. Andere uren van deze dag worden
ingevuld door de gemeenten Noord-Holland en Utrecht.
Vanaf 1 maart zullen de lijsten om in te kunnen schrijven in de kerk 8
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liggen en vanaf 12 maart zijn de bijzondere gebedsintenties bij de
predikant verkrijgbaar. Degenen die zich hebben ingeschreven, krijgen
deze toegestuurd.

Lijdensmeditaties:
Sommigen in de gemeente hebben het gemist: deLijdensmeditaties op
woensdagavond. Sinds dit oecumenische project gestopt is, ontbreken
ze. Dit jaar willen wij proberen als gemeente voor ons zelf in de
Lijdenstijd stil te staan bij de weg die Jezus voor ons is gegaan:
Elke woensdag (13, 20 en 27 februari en 6,13, 20 en 27 maart)
om 18.00 uur in de Chasséstraat staan wij stil bij het lijden van onze
Heer:
6.3. Petrus (Mt 26. 69 - 75)
13.3. De handelaars in de tempel (Mt 20. 12-17)
20.3. De zalvende vrouw (Mt 26. 6-13)
27.3 Judas (Mt 26 13-14, 20 - 25, 49-54)
3.4. Jakobus en Johannes (Mt 20 .20-28)
10.4. Simon van Cyrene (Mt 27. 31-38)
17.4. Avondmaalsvoorbereiding
In samenhang met de Pinawiki om 19.00 uur.

Volwassenen €6,00
Kinderen
€3,00
(4 t/m 12 jaar)

Zondag 21 april
11:30 – 14:00
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De Gemeentevergadering van zondag
10 februari is wegens omstandigheden
niet doorgegaan. Tijdens de mededelingen op zondag en op de website wordt
er een nieuwe datum bekend gemaakt!!!!

Wereldgebedsdag 2019
De viering Wereldgebedsdag met als
Thema:
” Welkom, God nodigt je uit ! “
is voorbereid door
vrouwen uit Slovenië.
Deze dag vieren wij het met de
hele gemeente op

zondag 3 maart om 10.00 uur
aan de Chasséstraat 1
183 landen doen mee aan deze viering van
Wereldgebedsdag- door gebed verenigd en
bemoedigd. Door Wereldgebedsdag krijgt
het geloof een internationale, oecumenische dimensie. Tijdens de gebedsdiensten wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en de
praktische toepassing van de bijbelteksten. Overal in de wereld vinden bijeenkomsten plaats, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde
gebeden worden gebeden en schriftgedeelten worden gelezen.Op deze bijzondere dag is heel de christelijke wereld solidair. Het jaarlijks vieren van Wereldgebedsdag geeft uitleg aan het onderlinge gevoel van verbondenheid en
maakt ons dankbaar dat wij een onderdeel mogen zijn van die mooie wereld-

organisatie:

Samen bidden, samen vieren en samen delen !
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Weekoverzicht
Op de laatste zondag van de maand begint de dienst om 11:00 uur.
Dag

Tijd

Activiteit

zondag

10:00

Preekdienst

Verantwoording
ds. C. Welschen

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

13:00

Pasensi oefent

zr. M. Clark

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

Broedergroep

br. B. Boeijnk

Kerkkantoor

dinsdag:

19:00

Bijbelstudie

3de dinsdag

19:00-21:oo

Zusterkring

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

donderdag

14.00-16.00

60+ club

br. H. Belfor en
zr. E. Kappel

18:00

Bijbelstudie

ds. C. Welschen

10.00-12.00

Schoonmaak kerk

Oudstenraad

zaterdag

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

- Hindoestaanse Christelijke werkgroep:
Elke 2e zondag van de maand dienst om 14.00 uur
Ds. Stam:06- 55921111
- Laak:
2e en 4e zaterdag dienst in Huize Stanfasti
Br. Belfor: 06-26962780
- Zoetermeer:
1e en 3e zondag dienst aan de Julianalaan 3
Ds. C. Welschen : 015- 8875820
- Leiden:
Elke 1e zaterdag van de maand om 15.00 uur dienst in
Merenwijk, Rosmolen 28
Zr. L. Pronk: 06-30337491 / 071-5219668
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Mededelingen van de Redactie
Het maandnieuws is een contactorgaan voor de gemeente. De
doelstellingen zijn:
a. het voorzien van informatie aan de gemeenteleden over de eigen
gemeente, nieuws over de EBG landelijk en wereldwijd, activiteiten
georganiseerd door werkgroepen, steungroepen, commissies en
organisaties verbonden aan de gemeenten.
b. het plaatsen van aankondigingen en artikelen die een breed
draagvlak binnen de gemeenten hebben of van belang zijn voor het
gemeentewerk.
c. het plaatsen van 'pastorale' informatie ter versterking van een
betrokken gemeenteleven.
e. het verzamelen en doorgeven van informatie ten behoeve van de
website.
De redactie heeft een 'dienende' functie ten aanzien van de
berichtgeving binnen de gemeente. Zij heeft geen opinievormende
functie. Zij heeft de redactionele verantwoordelijkheid voor het
maandnieuws en voor de website. Zij is verantwoordelijk voor de
inhoud, de lay-out, productie en de verspreiding van het maandnieuws.
De redactie past de journalistieke beginselen toe bij de beoordeling en
bewerking van de binnen gekomen kopij. Tevens ziet de redactie erop
toe dat het maandnieuws voldoet aan kwaliteitseisen op het gebied van
taal, stijl en vormgeving.
De redactie is bevoegd om artikelen te weigeren, te wijzigen of in te
korten zoveel mogelijk in overleg met de betrokken auteur. Het
maandnieuws beoogd niet een column te zijn en biedt geen ruimte om
discussies via het maandnieuws te voeren. Voor het verbeteren van
taal en stijlfouten is geen overleg vereist, evenmin voor het aanbrengen
van veranderingen in of toevoegen van koppen, tussenkoppen en
inleidingen. Het illustreren van een artikel of van een rubriek is geheel
ter beoordeling van de redactie.
De gemeenteleden die het maandnieuws in papiervorm ontvangen,
betalen hiervoor een bijdrage van € 15,00 per kalenderjaar.
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Offerandes november 2018 – januari 2019
Den Haag
25-11-2018

02-12-2018

09-12-2018

€
€
€
€
€
€
€
€
€

104,34
126,90
89,51
118,45
104,20
115,01
83,16
99,60
94,11

Eigen gemeente
Centrale Vrouwenwerk
Aflossing Hypotheek
Eigen gemeente
Solidaridad
Aflossing Hypotheek
Eigen gemeente
In geval van nood
Aflossing Hypotheek

16-12-2018

€ 63,27 Eigengemeente
€ 75,40 Zondagschool
€ 49,15 Aflossing Hypotheek

23-12-2018

€
€
€
€
€
€
€

24-12-2018
30-12-2018

65,37
83,10
50,35
639,75
70,45
72,86
57,55

Eigen gemeente
Leger des Heils
Aflossing Hypotheek
Calamiteiten Fonds
Eigengemeente
Jeugdwerk
Aflossing Hypotheek

31-12-2018

€ 67,20 Eigen Gemeente
€ 73,15 Pasensi
€ 59,95 Aflossing Hypotheek

06-01-2019

€ 79,58 Eigen gemeente
€ 80,07 Verwarming
€ 68,24 Aflossing Hypotheek
€ 91,15 Eigen gemeente
€ 101,26 Wuppertal Zuid Afrika
€ 107,51 Hypotheek

13-01-2019
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Zoetermeer
04-11-2018
18-11-2018
18-11-2018
01-11 /
25-11-2018
09-12-2018

23-12-2018
13-1-2019

€ 44,53
€ 44,47
€ 37,35
€ 53,16
€ 250,00
€ 72,56

Eigen gemeente
Huur Kerkgebouw
Eigen gemeente
Voorschoolse opvang
Reservering Algemene middelen
Gift Huiszegen Pollard t.b.v. huur

€ 51,20
€ 44,07
€ 200,00

Eigen gemeente
Huur Zoetermeer
Huur Advent kerk Zoetermeer

€
€
€

44,65 Gift br. Michael Burleson t.b.v. Huur
71,25 Eigen Gem
43,70 Verwarming

Laak
Laak
12-1-2019

Bedrag
€ 15,90

Bestemming
Voor de Club van 100

Opbrengsten Broodjes
16-12-2018
23-12-2018
30-12-2018
06-01-2018

€190 ,00
€ 44,10
€ 83,50

€ 43,50

Bijzondere ontvangsten UKK

Verkoop eten

09-12-2018

brood
Broodjes
Broodjes

09-12-2018
09-12-2018
09-12-2018
16-12-2018
23-12-2018
06-12-2018
06-01-2019
13 -1 -2019
13 -1- 2019
13 -1 -2019

Zoek de vrede en jaag die na

€ 35,00
€ 10,00
€ 25,00
€367,00
€ 16,80
€200,00
€ 181,00
€ 178,05
€ 7,50
€ 23,05
€ 300,00

Gift zr. Dulcine
Gift huisdienst zr. Bijlhout
Gift zr.H.Venghaus
Gemeente zingt
Gift Huisdienst zr. Bijlhout
Kleine Kracht t.b.v. Energie
Uitvaart br. R.Smiet
Verjaardag zr. H.C.Bijlhout
Gift zr.Abendanon
Huisdienst zr. Bijlhout
Gift kerkkoor Pasensi. Jubileum
Concert.

Ps. 34:15
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Dienstenrooster
Evangelische Broedergemeente
Haaglanden e.o.
Chasséstraat 1 Den Haag
Kerk: 070 – 2150565
Februari en Maart 2019

In de kerk uw koninkrijk kome
03 feb

10:00 uur

Preek-doopdienst

ds. Chr. Welschen

10 feb

10:oo uur

Preekdienst

ds. Chr. Welschen

11:15 uur

Gemeentevergadering

OR

17 feb

10:00 uur

Preekdienst

ds. Chr. Welschen

24 feb

11:00 uur

Jongerendienst

Zondagschool &
Jongeren

03 mrt

10:00 uur

Wereldgebedsdag

Prosisa

10 mrt

10:00 uur

Gespreksdienst

ds. Chr. Welschen

17 mrt

10:00 uur

Preekdienst

br. D. Toemin

24 mrt

10:00 uur

Preekdienst

ds. Chr.Welschen

31 mrt

11:00 uur

Zangdienst

ds. Chr.Welschen

07 apr

10:00 uur

Preekdienst

ds. Chr.Welschen

14 apr

10:00 uur

Preekdienst/Hosianna

ds. Chr.Welschen

21 apr

10:00 uur

Preekdienst &

ds. Chr.Welschen

Paasbrunch

Zoek de vrede en jaag die na

Ps. 34:15
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Diensten van de Hindoestaans Christelijke Werkgroep
in de Chasséstraat 1

In de ADVENTSKERK Julianalaan 3, wijk 12, ZOETERMEER
03 feb
17 feb
03 mrt
17 mrt
07 apr

14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur

Preekdienst
Wereldgebedsdag

ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen

Preekdienst
Preekdienst
Preekdienst/Avondmaal

ds. Chr. Welschen
zr. R. Harry
ds. Chr.Welschen

In HUIZE STANFASTI 1ste Laakdwarsweg 7, DEN HAAG
09 feb
09 mrt
23 mrt
13 apr

19.30 uur
19:30 uur
19.30 uur
19.30 uur

Preekdienst
Zangdienst
Zangdienst
Zangdienst

In DIENSTENCENTRUM
Merenwijk, LEIDEN
2 feb
2 mrt
6 apr

15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur

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

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)
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.
Zoek de vrede en jaag die na

Ps. 34:15
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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.

