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Woord voor de maand februari
U bent gekocht en betaald,
Dus wees geen slaven van mensen
1 Kor. 7:23

Woord voor de maand maart

Jezus zegt:
Wees Waakzaam!
Marc. 13:37

Gedachten om zich te verbinden:
Niemand onderwerpt zich graag, om de veroordeling door een ander te
ontgaan.
Veroordelingen kweken angst
Veroordelingen gebeuren op basis van de maatstaf van de machtige
Vrolijk opkomen voor je behoeften vraagt om
- verbinding met de behoeften en de gevoelens van jezelf
- verbinding met de behoeften en gevoelens van de ander
- het delen van de pijn je ziet - bij jezelf en bij de andersdenkenden
Heb daarbij de moed, om werkelijk eerlijk alles te laten zien, wat jouw
werkelijkheid is (je zelf en je omgeving) .
Bron: anonym
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Overdenking
IK GELOOF! KOM MIJN ONGELOOF TE HULP! Marc 9.24
Deze roep om hulp schreeuwt een wanhopige vader uit voor Jezus.
Zo gaat deze vader in tegen zijn wanhoop
Zo staat hij op tegen zijn angst.
Er is een einde gekomen aan de tijd van zijn angst onderdrukken,
verstart leven en onmachtig worden.
Weten wij, wat wij willen schreeuwen?
Benoemen wij onze angst - en staan wij ondanks onze angst op om
tegen ze in te gaan?
Beëindigen wij ons passief lijden door in te zien en te benoemen?
Deze roep van deze wanhopige vader is voor ons het woord van het
jaar 2020.
Wij kunnen aansluiten: schreeuwen, opstaan, tegen in gaan
De vader van de zieke jongen kan het op dat moment,
waar hij zijn authentieke verbinding met Jezus opbouwt.
En door deze verbondenheid kan hij zijn gebrek
aan geloof, aan vertrouwen en aan hoop onder ogen zien.
Laten we moedig in 2020 bouwen aan onze verbinding met Jezus.
Laten we ons eigen verhaal aan Jezus vertellen.
Ik ben zeker, het wordt voor ons allen een gezegend jaar!
En als wij dan de moed hebben onze geloofsverhalen te delen, ook met
elkaar, wordt het een jaar met groei van onze onderlinge
gemeenschap.
zr. Christine Welschen
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Mededelingen uit de Gemeente
Bereikbaarheid ds. Chr. Welschen

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

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

Gebedswacht 24 maart 2020
In de hele wereldwijde Broedergemeente bidt elke dag één gemeente
voor de andere gemeenten binnen de EBG wereldwijd. Ook wij in
Haaglanden hebben een beurt: vanaf 0.00 tot 24.00 uur op 24 maart.
In de kerk liggen vanaf 1 maart lijsten, waarin zusters en broeders zich
kunnen opgeven. Vanaf 15 maart hebben wij waarschijnlijk de
gebedsintenties uit de andere provincies. Deze worden rondgestuurd
aan degenen, die daarom vragen, of liggen met naam in de kerk uit
voor degenen, die zich hebben ingeschreven. Een mooie gelegenheid
voor iedereen om de persoonlijke verantwoordelijkheid voor onze kerk
in een concrete daad om te zetten.

Huisavondmaal in de Lijdenstijd in 2020
Niet iedereen kan voor het Heilig Avondmaal naar de kerk komen. En
toch is er vaak behoefte, om verzoening en gemeenschap met onze
Heer Jezus Christus intensief te beleven door het Heilig Avondmaal.
Allen die ziek zijn kunnen zich melden bij ds. Christine Welschen (06174 00 604) voor avondmaal in de Lijdenstijd. Mogelijke data zijn:
donderdag 26 maart; maandag 30 maart en vrijdag 3 april.
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Wensen van de gemeente
(Verzameld op 12 januari 2020)
Dat de HEER, God van Abraham, Izak en Jakob de komende
jaren met deze gemeente meegaat en beschermt.
 Dat de jongeren de weg naar deze gemeente kunnen vinden.
 Goede gezondheid en wijsheid voor alle gemeenteleden
 Liefde en geduld
 God geve dat deze gemeente blijft groeien en bloeien tot eer
van Zijn glorie
 Gods kracht voor de toekomst van de EBG Haaglanden
 Liefde en meer verdraagzaamheid onder elkaar
 Gezondheid en groei voor de kerk vooral de zondagsschool
(kinderen zijn de toekomst)
 Veel barmhartigheid in de gemeente, begrip voor elkaars
standpunten en de liefde en zegen van God.
 Dat wij allen samen door een deur kunnen met het geloof.
 Dat deze gemeente verder gaat met groeien
 Naastenliefde
 Gods zegen en geluk, wijsheid en liefde in het nieuwe jaar.
 Bidden en werken aan groei, ook van het kinderkerk en het
jongerenwerk
 Dat de jeugd van deze gemeente het werk zal voortzetten
 Gods liefde, harmonie, geduld en vergeving.
 Moge de HERE onze Vader de gemeente begeleiden en kracht
geven
 Blij dat ik de HEER bij mij heb heel mijn leven – en ook in deze
kerk.
 Doorgaan naar een gezegende 45 jaar EBG!
 Minimaal nog 45 jaar in goede samenwerking.
 Vrede onderling en geduld met elkaar
 Meer geloof en samenhorigheid
 Samen Gods liefde ervaren en delen met elkaar
 Saamhorigheid, naar elkaar luisteren, en samen onze kerk
onderhouden.
 Veel kracht en wijsheid voor ons voor de komende 45 jaar in
Jezus naam
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Vreugde aan elkaar en renovatie van het gehele gebouw.
Dat deze kerk mag groeien en bloeien! Meer jongeren zich laten
zien.
Veel voorspoed, groei en vooruitgang voor de gemeente. Gods
liefde bovenal.
Het zou fijn zijn als wij als gemeente verder komen met God als
onze leidsman, en nog meer liefde
Samen bundelen van een liefdevolle gemeente en meer
aanmeldingen voor het koor.
Dat de gemeente altijd mag bestaan, mag groeien en een grote
gemeente ontstaat…
Wens de gemeente, dat de HERE de gemeente moge
versterken in groei en liefde en waarheid
HERE, u bent de glans van onze kerk. Door uw gunst verhoogt
u ons aanzien.
Dat alle leden in vrede met elkaar leven
Groei in ledental met meer Surinaamse liederen, wel met
vertaling
Een gastvrije gemeente worden, vriendelijk en behulpzaam zijn,
dus meer stralen
Dat Gods Geest altijd in ons midden mag zijn en alles leren van
de Heer te doen.
Mijn wens naar de gemeente is, dat deze gemeente de zegen
mag ontvangen om licht te zijn in deze donkere wereld en
omgeving.
Vrede en liefde voor jullie, voor allemaal
Dat alle in vrede met elkaar leven, hetgeen leidt tot genade,
samenwerking en bloei van de kerk
Elkaar verstaan
Dat de gemeente Gods liefde blijft uitdragen
Meer jongeren in de kerk mogen komen
Wij wensen iedereen in de gemeente vrede, gezondheid en
voorspoed in 2020
Dat onze gemeente EBG Haaglanden mag blijven groeien en
bloeien
Vrede en liefde voor jullie allemaal
Een warme gezegende gemeente zijn
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Dat gemeente kracht mag putten door haar leden
Dat de EBGH mag blijven bestaan en wij groeien tot een grote
gemeente
Nog vele gezonde, liefdevolle jaren gezamenlijk
Ik zou graag meer jongeren in de toekomst in de kerk willen
zien. Daar moeten we aan werken
Elkaar verstaan
Terugzien van leden die de gemeente de rug hebben
toegekeerd
Hartelijk Gods zegen toegewenst in het komende jaar, dat meer
leden toegroeien in de naam van Jezus Christus.

Mededelingen van de Oudstenraad
Administratie controle - en hoe verder
Wij hebben het eerder in het Maandnieuws gemeld. Alle adressen in
onze gemeentebestand worden gecontroleerd. Wij hebben nog niet
iedereen kunnen bereiken. Van veel adressen hebben wij geen
telefoonnummer, dus gaan vrijwilligers bij deze adressen langs en
hopen iemand te zien en te spreken. Dat kost heel veel tijd. Inmiddels
is wel duidelijk, dat veel adressen niet meer kloppen. Deze
gemeenteleden kunnen wij op de ons bekende adressen niet meer
bereiken. Meld u zich, als u daarbij hoort. Want wij moeten u anders
uitschrijven .
Kerkelijke bijdrage
Hartelijke dank aan al degenen, die hun KB voor 2019 hebben gegeven
aan onze gemeente.
Maar het zijn lang niet alle leden, die in ons ledenbestand staan.
Volgens synodebesluit van 2018 is dit 3% van je inkomsten, met als
minimum €15 per maand. Iedereen die er moeite mee heeft, kan
hierover met de penningmeester of de voorzitter apart spreken.
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Beste broeders en zusters,
Naar aanleiding van de oproep van de Graf Zinzendorf Stiftung van
april 2019 om financiële steun voor projecten binnen de Evangelische
Broedergemeente aan te vragen het volgende. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op de subsidie richtlijn van de stichting.
Het doel van de “Graf- Zinzendorf-Stiftung” is om, in het bijzonder de
Europees-Continentale Provincie van de Broeder-Uniteit en de “Herrnhuter Missionshilfe e.V.” in hun profiel en opdracht te versterken en te
ondersteunen. (Uit de preambule van de statuten van de “Graf-Zinzendorf-Stiftung”).
Op basis hiervan en in overeenstemming met het doel van de stichting
(§ 2 van de statuten) vormt de subsidie richtlijn de basis voor financiële
steun uit de opbrengsten van de stichting en de gegeven donaties.
Uit de inkomsten van de stichting bestond voor het eerst de mogelijkheid om vanuit de aan de stichting gegeven donaties kleine projecten
financieel te ondersteunen. Hiervoor kon een subsidie aanvraag worden ingediend. Voor het jaar 2020 was ca. € 15.000 beschikbaar. Uitgangspunt was dit geld over meerdere projecten te verdelen. Aan deze
subsidie verlening waren een aantal voorwaarden verbonden.
Zo komen alleen projecten in het kader van de taken van de Evangelische Broedergemeente in aanmerking voor een financiële steun.
Te denken valt aan:
· Werkzaamheden van de Europees-Continentale Provincie van de
Broedergemeente
· Projecten van de plaatselijke Broedergemeente
· Projecten ter bevordering en verspreiding van het christelijk geloof
Onder dezelfde voorwaarden komen ook de volgende projecten in aanmerking:
· Werkzaamheden in de jeugd- en ouderenzorg
· Culturele activiteiten · Maatregelen op het gebied van onderwijs, bevolking en beroepsopleiding, met inbegrip van steun aan studenten.
Wij hebben op 30 augustus 2019 een verzoek gedaan aan het bestuur
van de Graf-Zinzendorf- Stiftung een positieve aanbeveling te doen aan
het curatorium ter toekenning van een subsidie van € 2.779,50 voor de
aanschaf van een beamer voor de gemeente Haaglanden e.o. Wij zien
hier in een belangrijke mogelijkheid om een
bijdrage te leveren aan het duurzaam handelen in de gemeente, besparing van kosten te realiseren, jong en oud te verbinden en meer activiteiten ter bevordering van het geloof te organiseren.
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Dit verzoek is gehonoreerd en met de brief van 19 december 2020 zijn
wij hiervan in kennis gesteld. De subsidie is aan ons toegewezen en wij
zijn hier zeer verheugd over. In de nieuwjaarsbijeenkomst bent u hierover geïnformeerd. Onze dank gaat uit naar het bestuur van de Zinzendorf-Stiftung.
Als gemeente staan wij nu voor de uitdaging de plaatsing van de beamer te realiseren en een team van vrijwilligers samen te stellen die de
beamer ook willen gaan bedienen. Wij rekenen op uw steun.

Uitnodiging gemeentevergadering

22 maart 2020
De Oudstenraad nodigt alle broeders en zusters ,die gerechtigd zijn
deel te nemen, uit voor de gemeentevergadering op 22 maart 2020.
De gemeentevergadering is de bijeenkomst van de voor de Synode
kiesgerechtigde leden van een gemeente ( § 1465 ). Op grond van
§ 1408 zijn de voor de synodekiesgerechtigde leden alle leden van de
Broeder-Uniteit, die in het ledenregister staan ingeschreven en alle
rechten en plichten van een lid aanvaard hebben.
De gemeentevergadering is de plaats waar alle vragen van de gemeente in eigen kring open en besproken voor de Heer gebracht dienen te worden. De Oudstenraad en de predikant dienen in deze vergadering verslag uit te brengen over hun werk en de gemeente in hun
verantwoordelijkheid te laten meedragen. U wordt in de gemeentevergadering indien van toepassing over de belangrijke besluiten van de
Oudstenraad op de hoogte gesteld, u kunt standpunten en voorstellen
aan de Oudstenraad voorleggen en krijgt indien mogelijk en van toepassing de jaarrekening toegelicht.
Wij zien u graag op 22 maart 2020 om 11.30 aansluitend aan de dienst.
De Oudstenraad
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OPROEP

OPROEP

Beste broeders en zusters,
Zonder de inzet van vrijwilligers zijn wij niet in staat om onze wekelijkse diensten te verzorgen en activiteiten te organiseren en
kerk te zijn. Ook o.a. het bestuurswerk, het zaaldienarenwerk, de
coördinatie van de werk -en steungroepen, de schoonmaak van
de kerk, de begeleiding van de kinderen en jongeren op de zondagschool, het afleggen van huisbezoeken en de administratie (
inclusief tellen van de collecten) op het kerkkantoor gebeurt door
vrijwilligers.
Wij zijn de gemeenteleden die zich vanuit hun levensbeschouwing inzetten voor onze kerk dankbaar en waarderen de inzet
enorm. Tegelijkertijd constateren wij ook dat het werk dat wordt
verzet al jarenlang op dezelfde schouders rust en dat wij als gemeente geroepen zijn om deze schouders (gedeeltelijk) te ontlasten en dus dringend nieuwe vrijwilligers nodig hebben.
Ik roep u allen hierbij op om actief te worden in uw gemeente en
zich op te geven als vrijwilliger. Mocht bij u enige onbekendheid
bestaan omtrent de verschillende werkzaamheden en de verwachtingen en mogelijkheden dan verzoek ik u vriendelijk om
hierover in gesprek te gaan met zr. Laura Esajas of ds. Christine
Welschen. U kunt incidenteel of structureel bijdragen aan de interne organisatie van onze kerk.
Ons motto is om elkaar in het vrijwilligerswerk te stimuleren en
niet overvragen, niet te bekritiseren maar wel waarderen.
Wij hopen dat u zich aanmeld om uw talenten in te zetten voor
het werk van onze gemeente.
De Oudstenraad
10
Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp. Marc 9.24

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
2e & 4e dinsdag
Prosisa

donderdag

14.00-16.00

60+ club

br. H. Belfor en
zr. E. Kappel

12:00

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 Prosisa
Terugblik Kerstviering Zusterkring Prosisa, 17 december 2019
Dit jaar was onze Kerstfeestviering in Zoetermeer. Gerda Louz had
een fantastisch voorstel dat we bij haar thuis Kerstfeest mochten
komen vieren.
Verschillende jaren zijn we in een restaurant geweest, maar in een
restaurant kan je niet zo makkelijk met elkaar kerstliedjes zingen, een
meditatie houden en gedichten voordragen. En vooral niet zo uitbundig
lachen.
Op 17 december kwamen we tegen 18.30 uur aan bij de flat en werden
we als eerste door de gastheer Sake de Boer, Gerda’s man,
verwelkomd. In de woonkamer waren de tafels al keurig gedekt door
Gerda met hulp van 2 Prosisa’s .
Zuster Georgine Wijsman verzorgde de opening. Als inleiding gebruikte
zij het lied: Coming home for Christmas, waarbij zij moest denken aan
mensen die naar huis reisden om bij familie en vrienden te zijn met
Kerstmis. Zo gaan nu onze gedachten uit naar familieleden in het
buitenland of naar geliefden die er niet meer zijn. (Zie elders in dit
maandnieuws ook de toespraak van zr. Wijsman)
Er waren verder diverse voordrachten en zang optredens van enkele
zusters. Heel mooi. Alles werd afgewisseld met veel gepraat en gelach
(uitbundig natuurlijk).
Het buffet was Surinaams/Javaans met verschillende bijgerechten van
toko Wardi in Zoetermeer.
We kregen als verrassing een kunstzinnig ingepakt cadeautje verzorgd
door Karin Madirsan namens het bestuur, een apart cadeautje van
onze voorzitter en een bojo pakketje van onze sisa Laura.
Maar er was nog een tas met kadootjes van een “onbekende”
Kerstman, die later heel bekend bleek te zijn. En dat zorgde ook voor
grote hilariteit. Dit jaar zijn de sisa’s goed in de watten gelegd.
We sloten de avond af met gebed en met dank aan de gastheer en
gastvrouw.
Bij het weggaan verzekerde de gastheer ons dat hij in zijn
werkkamertje ontzettend had genoten van onze zang
Ja het was een geslaagd Kerstdiner.
Gerda Louz en Wilma Mets
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Toespraak kerstviering Zusterkring Prosisa, 17 december 2019
Een lied dat mij geraakt heeft met
Kerst is het kerstnummer: “driving
home for Christmas”
Naar huis rijden voor Kerstmis is een
single van Chris Rea. Hij was nooit van
plan een kerstlied te schrijven, maar
het gebeurde. En in 1986 werd dit
nummer toch opgenomen. Het nummer is nooit een grote hit geweest, maar het hield mij de gehele dag zo
bezig denkende aan vroeger. Vroeger reisden sommigen massaal terug-naar het thuisland om met achtergebleven familieleden dit mooie
feest te vieren, om die redenen gaan onze gedachten uit naar zij die familieleden in het buitenland hebben, of geliefden die er niet meer zijn.
De familie of vriendschapsband herleeft, het is een gevoel, waaraan wij
niets aan of af kunnen doen.
Maar vandaag 17 december 2019 zijn wij op uitnodiging van Gerda en
Sake om in hun huis als Prosisa-zusters dit mooie feest met elkaar te
vieren. Wij danken Gerda hartelijk voor deze gastvrijheid en hopen er
samen een mooie avond van te maken.
Voornamelijk de kerstmuziek en de voordrachten, de blijde gezichten, eten,
drinken zullen bijdragen om de kerstsfeer te verhogen.
Als wij
kerstliederen horen en zingen, dan denken wij aan de geboorte van Jezus Christus, liggende in een kribbe, omdat voor Hem nergens anders
plaats was dan in een stal.
Maar wat betekent Advent voor ons?
* Advent is de aanloopperiode naar het Kerstfeest. De naam advent
komt van het Latijnse woord adventus, dat ‘komst’ betekent. In de adventsperiode bereiden christenen zich voor op het kerstfeest en wordt
de geboorte van Jezus Christus herdacht en zijn wederkomst verwacht. En is tevens ook het begin van het Liturgisch jaar.
* Advent is delen in de komst van Jezus Christus.
* God, die zich als pasgeboren kind heeft geopenbaard in zijn Zoon Jezus Christus, om te vertoeven en te wonen op de aarde tussen mensen.
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Hij is gekomen en leeft voort:
* in het vlees
* in het hart van de schepping
* in de geest van de schepping
Hij komt terug, dat lezen en leren wij uit de Openbaringen. Wij hebben
al een voorproefje gehad met Pinksteren. Om zijn wederkomst in ogenschouw te nemen moeten we de belofte van God en de levensloop van
Jezus Christus begrijpen. Vanaf Zijn geboorte, Zijn doop, Zijn lijden en
sterven aan het kruis, Zijn opstanding, Zijn hemelvaart, Pinksteren, Zijn
heengaan naar de Vader.
God heeft Hem niet gepositioneerd als een aardse, maar als een Hemelse Koning, die onder de mensen heeft gewoond
Wij leven wederom in afwachting van de belofte van Jezus Christus.
Onbekend is op welke dag of op welke uur de Heer Jezus terug komt.
Waakt dan, want wij weten niet op welke dag de Here Jezus Christus
terug komt. Zo ook de dag en tijd van geboorte en het sterven. Daarom
wees gereed, want op een uur dat wij het niet vermoeden of verwachten , komt de Zoon des mensen.
De Heer Jezus zal niet verborgen blijven als hij terugkeert in de wereld,
Hij zal zichtbaar worden. Niet slechts voor een select gezelschap, gelijk
alleen de discipelen hem zagen opvaren naar de hemel, maar Hij zal
voor ieders oog verschijnen. Lees ook de toespraak van Petrus. Hij getuigt ook hiervan. (Hand. 2: vers 14-22). 14: Maar de apostelen stonden
op en Petrus zei: "Beste Joden en alle andere mensen die in Jeruzalem
wonen, luister goed naar mij. 15: Jullie denken dat deze mensen dronken zijn. Maar dat zijn ze niet. Want het is pas negen uur 's morgens.
16: Maar dit is waarover de profeet Joël heeft gesproken. 17: Hij zei:
'Aan het eind van de tijd, zegt God, zal Ik mijn Geest uitstorten op alle
mensen. Jullie zonen en dochters zullen profeteren. En aan jonge en
oude mensen zal Ik bijzondere dromen geven. 18: Op elke man of
vrouw die Mij dient, zal Ik mijn Geest uitstorten. Daardoor zullen ze profeteren. 19: En er zullen vreemde dingen te zien zijn aan de hemel en
op de aarde: bloed en vuur en rook. 20: De zon zal verduisterd worden
en de maan zal bloedrood worden. En dan zal de gevreesde dag van
Gods straf aanbreken. 21: Maar iedereen die de Heer aanbidt, zal worden gered.' 22: Mannen van Israël, luister naar wat ik zeg. God heeft laten zien dat Hij Jezus van Nazareth heeft aangewezen als Redder. Hij
heeft dat laten zien door de wonderen die Hij door Jezus Christus bij
jullie heeft gedaan. Jullie weten daarvan. Jezus Christus komt terug.
14
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Het prachtige lied: Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet…
getuigt ervan. Gezang: 75 EBGN
Want de Heer Jezus Christus zal niet verborgen blijven als hij terugkeert in de wereld, Hij zal zichtbaar worden. Niet slechts voor een select gezelschap, gelijk alleen de discipelen hem zagen opvaren naar de
hemel, maar Hij zal voor ieders oog verschijnen. Dus waakt en bidt!
Laat ons bidden voor een zinvol jaar, een jaar vol nieuwe kansen,
vrede en gerechtigheid. Een overvloed van warme mensen om ons
heen en God in ons midden. Amen. zr. G. Bendt-Wijsman (Pastoraal
werker)

Zusterkring Prosisa
Prosisa is de vrouwengroep van EBG Den Haag.
Wij komen 1x per maand, op de 3de dinsdag, van 19.00 uur tot 21.00
uur bij elkaar. Elke maand wordt er een thema besproken; ook
organiseren wij jaarlijks de Candlelight viering, Wereldgebedsdag en
Vaderdag. In de zomervakantie maken wij een uitstapje en in december
sluiten wij het jaar af met onze Kerstviering. Heeft u interesse om een
themabijeenkomst bij te wonen, of lid te worden van deze
vrouwengroep, dan bent u van harte welkom.
Dit zijn enkele van onze komende activiteiten:
Thema dinsdag 18 februari: “Eet om te leven en leef om te eten”.
Thema dinsdag 17 maart: “Lieve Eva, Beste David”.
Jezus is het licht en vreugde van onze harten
en de hoop van de wereld

Terugblik Candlelightviering 2019
“Sta op, word verlicht.”
Het 1 advent symboliseert dat we steeds iets dichter naderen tot Kerst,
het feest van het Licht om het licht te ontvangen en door te geven want,
Jezus zegt: Ik ben geroepen om jullie uit de duisternis naar het Licht
toe te leiden. Waar wachten wij dan op? Laten wij in zijn Licht gaan
wandelen, dan zullen wij merken dat de heerlijkheid van de Heer over
ons allen op zal gaan.
Hierdoor wordt de Candlelight viering altijd vóór de 1e advent gehouden
met de bedoeling om het licht alvast over te dragen in afwachting op de
komst en wederkomst van Jezus Christus.
e
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De zusterkring Prosisa (Den Haag) organiseert samen met de
zusterkring Trefosa (Rotterdam) deze viering. Dit jaar is de viering aan
de Chasséstraat gehouden en volgend jaar wordt die in Concordia te
Rotterdam gehouden.
zr. Gerda Louz verwelkomde een ieder van harte en in het bijzonder de
genodigden, de zusterkring Tryfosa, andere gemeenteleden van
Rotterdam die in grote getallen aanwezig waren en ook de aanwezige
gemeenteleden van EBGH. Vervolgens gaf zij het woord aan zr.
Cynthia Haaswijk die in de dienst voorging. Zr. Haaswijk vond het een
eer, dat zij voor deze dienst is gevraagd door de zusterkring Prosisa. Zij
opende de dienst met de toepasselijke verwijzing naar het
scheppingsverhaal uit (Genesis 1:2). Het woord 'Genesis' betekent:
oorsprong, begin. Het Bijbelboek GENESIS vertelt de oorsprong, het
begin, van de aarde, van de mensheid en van het volk Israël.
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn
macht kunnen krijgen. (Joh. 1:5)
Misschien zijn er wel momenten in ons leven dat wij het gevoel hebben
dat de donkerheid het licht heeft gegrepen, uitgedoofd. Sommige dagen
zijn niet alleen donker buiten, maar ook in ons hart. In deze dienst werd
een ieder bemoedigd met het Licht. Hij kwam ook voor u en ik. Het donker kan dit Gods Licht nooit uitdoven, omdat Licht altijd wint. God
scheidde licht en duisternis. Het licht noemde Hij dag, de duisternis
noemde Hij nacht.
Het was een mooie, sfeervolle dienst met zang, overweging, gebeden
en voordrachten.
Zrs. Etina Bronne en Mildred Clark hebben het lied ”Den Engel hopo
Masra nem” ten gehore gebracht en zrs. Martha Deekman en Lydia
Robbinson hebben elk een gedicht over het licht voorgedragen.
Na de dienst was er gelegenheid om (elkaar te ontmoeten) bij te praten
onder genot van plakjes kerstbrood, koffie en thee.
Bij deze ons dank aan allen die hun medewerking hebben verleend aan
de organisatie van deze dienst.

Terugblik Nieuwjaarsbijeenkomst zuster - en broedergroep
Afgelopen zaterdag 4 januari 2020 was de langzamerhand traditionele
nieuwjaarsbijeenkomst van zowel de zuster als de broedergroep. Afgelopen keer was het voor de derde keer. In de eerste twee jaren werden
ook afgevaardigden van de broedergroepen uit Nederland uitgenodigd,
deze keer ook afgevaardigden van de zustergroepen.
16
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Wij kunnen spreken van een zeer geslaagde bijeenkomst waarbij zusters en broeders nader tot elkaar konden komen. Dit is ook de bedoeling, een verbroedering/verzustering (dat is eigenlijk Belgisch en heeft
een andere betekenis) van zusters en broeders. Ook vertegenwoordigers van Rotterdam (de zustergroep Tryfosa en de broedergroep Nathanaël) en die van Utrecht (de zustergroep Tirsa en de broedergroep
Gideon) gaven acte de présence. Vermoedelijk zullen andere gemeentes in deze opzet volgen want zij waren vol lof. Je kunt wel iets vertellen, maar het echt meemaken is een heel andere ervaring.
De zusters hadden gezorgd voor soep, salade en kippenpoot. De broeders voor de oliebollen, het drinken en het dessert. Geanimeerd werd
met elkaar gesproken en na het openingswoord getoast op het nieuwe
jaar. Een heel gemoedelijke en gezellige sfeer waarin de verschillen
tussen de gemeentes en de broeders en zusters als sneeuw voor de
zon verdwenen. Na gezamenlijk de koffiekamer en de toiletten te hebben schoongemaakt ging eenieder tevreden huiswaarts. Een impressie
van de bijeenkomst hieronder.
Wilt u als broeder of zuster ook graag deelnemen aan dit soort activiteiten, het organiseren van de Moederdag- of Vaderdagdienst, themabijeenkomsten, Candlelight etc. meldt u zich dan aan:
- Als broeder bij Zonen van Salomo, Henri Linger, Benno Boeijink
of één van de andere leden van de broedergroep,
Of:
- Als zuster bij Prosisa, Dulcine Leisberger, Karin Madirsan of
één van de andere leden van de zustergroep.
Ieder is natuurlijk welkom maar in het bijzonder deze oproep aan de
jongeren!
Benno Boeijink

17
Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp. Marc 9.24

Mededelingen van de Zondagschool
Dankwoord kinder- en jongerenwerk
Dank aan de talentvolle jonge dames die de dienst voortreffelijk in samenwerking hebben geleid. Dank aan allen die hebben meegewerkt
aan de dienst, de dienaren, het ophalen van de collecten, de zorg voor
de instrumenten en de deskundige zorg voor de Power point presentatie. Dank aan iedereen in het bijzonder onze lieve Heer die ons dit mogelijk maakt.
Aan het eind van het jaar en het is tijd om en paar bijzondere mensen
te stimuleren door te gaan in het ontwikkelen van hun geloof en een
aantal bijzondere mensen te bedanken.
Ook dit jaar delen we in vervolg op het vorig jaar een bijbel uit aan Eva
en Nilrano die met enige regelmaat de zondagschool bezoeken en de
overgang maken naar het voortgezetonderwijs.
Dank voor de steun:
Ook dank aan de ouders die ook dit jaar hun vertrouwen in het team
hebben gesteld, vooral bij onze uitjes en op de kinder- en tienerkampen.
Ook veel dank aan allen binnen en buiten deze gemeente die het kinder- en jongerenwerk naar waarde schatten en de zondagschool te pas
en te onpas ondersteunen in het bijzonder de brs/zrs. Charlton, Bendt,
Latonya, Rashida, Joycelyn en Louz.
En nu de jongeren die een grote bijdrage leveren aan het kinderen jongerenwerk.
Jullie kunnen met plezier terugkijken op een geslaagd jaar waarin jullie
alles uit de kast hebben gehaald om de kinderen op een prettige wijze
in contact te brengen met onze lieve Heer, met elkaar en met kinderen
uit de hele EBGN.
We hebben de kinderen zien genieten, vooral bij de uitjes naar jongeren wetenschapscentra of gewoon bij een jump-evenement. En als de
kinderen genoten, genoten jullie ook.
Ook de deelname van onze kinderen aan het kinder- en tienerkamp
was het afgelopen jaar ongekend, evenals de participatie in de diensten voor jong en oud (natuurlijk mits de jongeren op de zondagschool
kwamen oefenen).
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Dank voor jullie trouwe inzet en integriteit, wat maakt dat jullie ervoor
zorgden dat er elke zondag twee leid(st)ers aanwezig waren om de veiligheid van onze kinderen te garanderen.
Dank dat jullie ondanks je drukke agenda van werken, studie en uitgaan enz.. er elke zondag toch hebben gestaan.
Dat het niet eenieder gegeven is dit te zien ontmoedigt jullie niet. En
dat onderstreept;
• jullie vertrouwen in dienst van de Heer te staan,
• jullie loyaliteit naar de kinderen,
• jullie loyaliteit naar de ouders,
• jullie loyaliteit naar deze bijzondere kerkgemeenschap
• en jullie klasse en integriteit.
Namens de kinderen, de ouders en alle gemeenteleden van goede wil
bedank ik jullie hartelijk en bid tot de Heer dat jullie ons ook in 2020 op
deze voorbeeldige wijze zullen blijven ondersteunen door samen met
de kinderen en tieners te blijven werken aan de groei van deze mooie
gemeente.
Ik hoop samen met jullie, de kinderen, de ouders, de verzorgers en allen van goede wil zowel binnen als buiten de EBGH er met de zegen
van onze lieve Heer weer een mooi jaar van te maken.
Gado blessi, Gado blessi, Gado blessi bogo bogo
Br. Eric Woerdings

Mededelingen uit andere Gemeenten
Uitnodiging voor de dialoogtafel op woensdag 18 maart 2020
Onder het motto: Verbinding door emancipatie, Emancipatie door
verbinding, bent u in een oecumenische zetting uitgenodigd voor een
dialoogtafel op 18 maart in de Lukaskerk ( Om en Bij 2). Wij beginnen
om 18.00 uur en eindigen om 20.30 uur.
Deze woensdagavond valt in de veertigdagentijd. Dit is een tijd, waar
wij bijzonder geroepen zijn ons menszijn te reflecteren - ook de pijn die
ontstond in het verleden door het kolonialisme. Als mensen met
verschillende achtergronden, zwart, wit, van west en oost en noord en
zuid, gelovig of niet (meer) gelovig, willen wij daarover met elkaar in
gesprek gaan. De veertigdagentijd is de tijd dat christenen stilstaan bij
het lijden en sterven van Jezus Christus. Hij draagt het kruis, hij valt en
staat weer op. Wij gaan met elkaar in gesprek om verhalen te delen,
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om onze geschiedenis onder ogen te zien, om ons te bevrijden van wat
ons gevangen houdt, om – misschien wonden te helen. We eten
samen soep, gaan de dialoog aan in wederzijds respect, we delen en
bidden.
Wanneer: Op woensdag 18 maart van 18.00 tot 20.30 uur
Waar: In de Lukaskerk, Om en Bij 2, Den Haag
Organisatie: Haagse Gemeenschap van Kerken
Toegang: gratis, giften zijn welkom.
Welkom: Iedereen! I.v.m. de soep is het prettig als u zich even
aanmeldt bij

Hernhutter historie….Tsjechië, bakermat van de Hernhutters
De geschiedenis begint met de hervormingsbeweging onder de “voorreformator”Jan Hus, Rector van de Universiteit van Praag, die grote invloed verkreeg in de streken Bohemen en Moravië (delen van Tsjechië).Zijn streven naar hervormingen in de toenmalige katholieke kerk
bracht hem in conflict met dezelfde kerk en het leidde tot zijn dood op
de brandstapel in 1415.Daarmee was de beweging die Hus op gang
had gebracht niet gebroken, zijn grote aanhang de “hussieten” bleef
ook nadien bestaan en ging op vele plaatsen verder. In 1457 heeft een
groep mensen zich met elkaar verbonden tot de Uniteit van Broeders,
de z.g. Unitas Fratrum. Dat gebeurde in het plaatsje Kunwald, in Moravië. De plaats waar dit plaatsvond is nog steeds te bezoeken; de gebedsruimte van het eerste uur staat er nog. Hier liggen dus de oudste
wortels van de Broedergemeente. Voor de broeders en zusters was het
Evangelie richtsnoer van leer en praktisch leven.
Een bekend persoon uit de eerste periode was de grote pedagoog Jan
Amos Comenius( 1592-1670), die bisschop was van de Broederuniteit.
Vanuit de bevolking werd gesympathiseerd met de Broederuniteit,
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maar voor het centrale gezag in Praag lag dat anders: er vonden vervolgingen plaats; geprobeerd werd deze protestantse groepen te breken. Comenius vluchtte met aanhangers naar Polen (Lezno) en later
naar Nederland (Amsterdam); hij ligt begraven in Naarden.
De Broederuniteit bleef desondanks bestaan maar belandde tenslotte
geheel in de illegaliteit toen de re-katholisering vanuit Praag werd doorgevoerd. Groepen mensen vluchtten weg naar het naburige protestantse Sachsen. En zo arriveerde in 1722 een kleine groep vluchtelingen uit Moravië die deel uitmaakte van de Broederuniteit op het landgoed van de Duitse graaf Nicolaus Ludwig von Zinzendorf. Hij gaf ze
onderdak op zijn landgoed dat dichtbij de grens met Bohemen lag.
Die plaats werd door hen met toestemming van Zinzendorf later omgedoopt tot “Herrnhut” een naam die zowel ‘Onder de hoede van de
Heer’, als ‘Op de hoede zijn in opdracht van de Heer’ kan betekenen.
Op 13 augustus 1727 vond een geestelijke opwekking plaats die beschouwd wordt als de geboortedatum van de hernieuwde Broedergemeente. Vanuit Herrnhut is het sterk missionair gericht werk van de
Broedergemeente vervolgens de hele wereld overgegaan. Herrnhut is
nog steeds een belangrijk centrum en basis van de wereldwijde Broedergemeente. Tsjechië zelf is thans een kerkprovincie binnen het geheel van de wereldwijde Broederuniteit.
Dit stuk is van br. Job van Melle en ingekort door zr. Gerda Louz

EBG Amsterdam heeft een nieuwe predikant
Br. Tobias Buchholz is als nieuwe predikant aangesteld voor de EBG
gemeente Amsterdam. Hij vervangt ds. Rhoinde Mijnals-Doth, die per 1
mei 2019 naar EBG-Utrecht is vertrokken. Hij heeft zijn
werkzaamheden bij EBGA-stad en Flevoland per 1 september 2019
aangevangen. Br. Buchholz is afgestudeerd theoloog en was tot de
zomer van 2018 vicaris in Amsterdam-Zuidoost en is dus al goed
bekend met de Surinaamse EBG-tradities.

Wereldgebedsdag
Aan de viering van de Wereldgebedsdag doen 183 landen mee waarbij
deze viering ieder jaar door een ander land wordt voorbereid. Door de
Wereldgebedsdag krijgt het christelijke geloof een internationale
oecumenische dimensie. Wat deze 1 e vrijdag van maart tot een
speciale dag van gebed maakt, is dat gedurende 24 uur ergens in
de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor
God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en
dezelfde Schriftgedeelten worden gelezen. Overal ter wereld komen
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gelovigen samen, houden mensen de handen gevouwen en wordt er
gezongen.
Op Wereldgebedsdag staat een land centraal. Behalve dat er wordt
gebeden wordt er ook gecollecteerd voor de doelen in dat land. Dit
jaar staat ZIMBABWE centraal.
Het jaarlijks vieren van Wereldgebedsdag geeft uiting aan het
onderlinge gevoel van verbondenheid en maakt ons dankbaar dat
wij een onderdeel mogen zijn van die mooie wereldorganisatie:
Laten we daarom met z’n allen
'Samen bidden, samen vieren en samen delen!'
Dit jaar hebben vrouwen uit Zimbabwe een liturgie voorbereid, waarbij
alle christenen uitgenodigd zijn mee te bidden, mee te leven met hen
en voor hun activiteiten te collecteren.
Het leven in Zimbabwe is moeilijk - maar ook vrolijk.
• Dit jaar viert in Den Haag de Broedergemeente sinds lange tijd
weer voor het eerst samen met de andere kerken van Den
Haag in de Lucas Kerk (Om en Bij 2) om 19.30 uur.
• Ook in Zoetermeer vieren wij weer in oecumenisch verband om
19.30 uur in de Adventskerk.
Iedereen is van harte uitgenodigd om zich in deze bijzondere vieringen
te verbinden aan mensen in Zimbabwe - en aan de oecumene in Den
Haag en Zoetermeer

Datum : vrijdag 6 maart 2020
Inloop : 18.30 uur
Aanvang 19.30 uur
Locatie: Lukaskerk
Om en bij 2
2512 XK Den Haag
U bent allen van harte
welkom !
Samen bidden, samen
vieren en samen delen !
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Offerandes december 2019 – januari 2020
Den Haag
30-11-2019
01-12-2019

08-12-2019

15-12-2019

22-12-2019

24-12-2019

25-12-2019
29-12-2019

31-12-2019

05-01-2020

12-01-2020

Leiden
Leiden
07-12-2019

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

89,70
52,46
55,09
41,60
62,65
87,00
82,10
55,20
65,42
39,50
53,75
59,17
46,10
65,20
173,55
177,50
140,00
62,46
74,50
57,96
126,36
78,30
55,40
59,90
78,15
43,70
80,97
86,07
58,75

Bedrag
€53,70

Eigen gemeente
Eigen gemeente
Solidaridad
Aflossing Hypotheek
Eigen gemeente
In geval van nood
Aflossing Hypotheek
Eigen gemeente
Zondagschool
Aflossing Hypotheek
Eigengemeente
Godsdienst Suriname
Aflossing Hypotheek
Eigen gemeente
Calamiteitenfonds
Aflossing Hypotheek
Fondsenwerving
Eigengemeente
Leger des Heils
Aflossing Hypotheek
Eigen gemeente
Verwarming
Hypotheek
Eigen gemeente
Verwarming
Hypotheek
Eigen gemeente
onderhoud kerkgebouw
Hypotheek

Bestemming
Eigen gemeente
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Zoetermeer
17-11-2019
01-12-2019
15-12-2019
05-01-2020

€
€
€
€
€
€
€
€

45,30
25,95
48,95
42,75
47,15
54,95
39,05
31,30

Eigen gemeente
Huur kerkgebouw
Eigen gemeente
Solidaridad
Eigen gemeente
Rampenfonds
Eigen gemeente
Women Unity ECP

Laak
Laak
12-10-2019
26-10-2019
09-11-2019
23-11-2019
07-12-2019
14-12-2019
11-01-2020

Bedrag
€ 35,60
€ 25,00
€ 33,85
€ 26,15
€ 21,45
€ 74,50
€ 27,50

Bestemming
Kerstviering
Kerstviering
Kerstviering
Kerstviering
Kerstviering
Kerkelijk werk
Kerkelijk werk

Opbrengsten Broodjes Bijzondere ontvangsten UKK
17-11-2019
17-11-2019
17-11-2019
22-11-2019
24-11-2019
27-11-2019
01-12-2019
07-12-2019
08-12-2019
19-12-2019
22-12-2019
29-12-2019
29-12-2019
05-01-2020
12-01-2019

€ 160,00
€ 21,00
€ 150,00
€ 13,00
€ 67,00
€ 180,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 48,25
€ 200,00
€ 36,50
€ 27,00
€ 150,00
€ 35,50
€ 50,00

zr. Muskiet gift huur Zoetermeer
br. Tuur gift huur Zoetermeer
zr.Yvon gift huur Zoetermeer
Avondmaal het Zamen
eten srefidensie
crematie zr. M.Ferrol
broodjes
zr.Chin kerkelijk werk Leiden
broodjes
gift 60+
broodjes

broodjes
broodjes
broodjes

Huisavondmaal
gift dienaren
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Dienstenrooster
Evangelische Broedergemeente
Haaglanden e.o.
Chasséstraat 1 Den Haag
Kerk: 070 – 2150565
Februari en Maart 2020

In de kerk uw koninkrijk kome
UKK
Datum
02-02-2020

Tijd
10:00

09-02-2020

10:00

16-02-2020

10:00

23-02-2020

11:00

01-03-2020

10:00

08-03-2020

10.00

15-03-2020

10:00

22-03-2020

10:00

Dienst

Voorganger
ds. Chr. Welschen

Preekdienst
Preekdienst
Preekdienst
Jongerendienst

ds. S.Bernhard
br.D. Toemin
Zondagschool/jeugd
zr. E Bronne

Preekdienst
Preekdienst
Preekdienst
Preekdienst

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

Gemeentevergadering
29-03-2020

11:00

05-04-2020

10:00

12-04-2020

10:00

Zangdienst
Preekdienst Palmzon-

br. D Toemin
ds. Chr. Welschen

dag
ds. Chr. Welschen

Paasdienst & Paasbrunch

Gebedsgroep voorafgaande aan de kerkdiensten
In de Chasséstraat (ongeveer 30 minuten)
In de ADVENTSKERK Julianalaan 3, wijk 12, ZOETERMEER

Datum
02-02-2020
16-02-2020
01-03-2020
15-03-2020
05-04-2020

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

Dienst
Preekdienst
Preekdienst
Preekdienst
Preekdienst
Preekdienst

Voorganger
ds. Chr. Welschen
zr. E, Bronne
br. H.J.C. Belfor
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
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In HUIZE STANFASTI 1ste Laakdwarsweg 7, DEN HAAG

Datum
08-02-2020

Tijd
18:30

Dienst
Zangdienst

22-02-2020

18:30

Aria zangdienst

Voorganger
br. H.J.C. Belfor/
zr.A. Gersie
zr. E Bronne/ zr.A. Gersie

14-03-2020

18:30

Zangdienst

zr. E Bronne/ zr.A. Gersie

28-03-2020

18:30

Zangdienst

br. H.J.C. Belfor/zr.I. Blijd

In DIENSTENCENTRUM
Merenwijk, LEIDEN

Datum
01-02-2020
07-03-2020

Tijd
15.00
15.00

04-04-2020

15:00

Merenwijk Rosmolen 28,
Dienst
Preekdienst
Preekdienst
WGD
Preekdienst +
Avondmaal

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

Advertentietarieven
Wilt u een advertentie plaatsen in het maandnieuws, dan gelden de volgende tarieven:
Hele pagina A5
€ 150.- per jaar
Halve pagina A5
€ 75.- per jaar
1/3 pagina A5
€ 65.- per jaar

Het maandnieuws verschijnt 6 keer per jaar.

27
Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp. Marc 9.24

28
Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp. Marc 9.24

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.

