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Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.
Luc. 6: 36.

Woord voor de maand februari
Verheug je, omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.

Woord voor de maand maart
Luc 10:20

Jezus antwoordde: "Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan
zouden de stenen het uitschreeuwen.
Luc 19:40
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Overdenking
Volgelingen van Jezus riepen: ‘Gezegend hij die komt als koning, in de
naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’
Enkele farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp
uw leerlingen.’ Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen,
dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’
Geleefde solidariteit, onverwacht begrip, genezing, behulpzame
verrijking van kennis, bevrijding van schuld en toch gesproken recht
ervaren, zijn tekenen van God - op deze aarde. Dat raakte en raakt tot
vandaag: God luistert en ziet mij. Rust komt in mijn leven, omdat Hij
mijn ziel heeft geraakt! Met deze ervaringen belijden de mensen
rondom Jezus: "Gezegend hij, die komt als Koning en de vrede van
God brengt."
Deze mensen waren authentieke getuigen van de weldaden van God in
de wereld, maar, niet iedereen wil horen, wat zij hebben meegemaakt.
De verhalen doorbreken de menselijke logica en dat wat in de tempel
wordt verteld over God. Als mensen geraakt zijn, vertelt een ieder dat
op zijn eigen manier. Niet zelden is het lastig om de verschillende
stemmen dan te beluisteren; en de stemmen klinken niet altijd
harmonisch en sluiten niet op elkaar aan.
De farizeeën vinden de lofprijzing duidelijk irriterend en vragen Jezus:
"Jij hebt de autoriteit, gebruik je gezag, en laat de mensen
verstommen." Maar Jezus weigerde lofzang te stoppen, want de
bedelaar, de lamme, de blinde, de zondaar met zijn schaamte...
iedereen heeft het recht op het uiten van zijn eigen ervaring. Iedereen
heeft het recht, zijn gevoel over het koninkrijk van God op zijn unieke
manier kenbaar te maken. Want: het hoort bij de belevenis, dat je het
deelt. Gods barmhartigheid is zo geweldig voor de enkeling, dat die
doorverteld moet worden. Niet opdat de ander hetzelfde beleeft, maar
opdat de ander ervaart: God is ook in jouw leven - anders dan in mijn
leven - maar God is er; dichtbij bij ons mensen.
Iedereen is geroepen, elk gevoel is belangrijk en waardevol: want jullie
namen, dus jullie als verschillende mensen zijn al in het boek van God
opgeschreven!
In deze tijd zien wij elkaar weinig. Wij moeten aan de mobiel doorgeven
wat we mee maken of kaarten schrijven. Maar wij weten heel duidelijk:
de Jezus, die op de lijdensweg naar Jeruzalem gaat, hij draagt ook
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onze last,
- als we niet meer worden herinnerd, omdat wij elkaar zo zelden zien,
- als wij niet worden gezien met wat wij doen en presteren in onze
woningen, omdat niemand het ziet,
- als we zitten met onze eigen twijfels en ervaren eenzaamheid,
- als we teleurgesteld zijn, omdat een planning weer niet uitkwam,
- als je de warmte van de gemeenschap niet meer direct kunt voelen,
omdat je afhankelijk bent van een telefoontje,
- als de kans om even uit te breken van de corona je wordt ontnomen,
omdat juist op dat moment de dienst wordt afgelast.
Op de vrijwillige lijdensweg van Jezus wordt duidelijk: God laat hem en
ons niet in de steek en geeft de kracht het nodige te doen en te bidden.
Een gezegende lijdenstijd.
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.
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Een toepasselijke overdenking i.v.m. de coronacrisis, die ons allen treft.
Dagteksten voor 18-1-2021
HEER, U geeft aan alles het leven,
voor U buigen de hemelse machten. Neh 9.6
Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen,
Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Rom 11.36 (HSV)

Ochtendgroet
Uit HEM, uit God, zijn alle dingen....
ook het zeer besmettelijke Coronavirus?
Kunnen we God de verantwoording geven van het feitdat er over de
hele wereld duizenden mensen sterven aan dit virus, dat crematoria
overbelast zijn, dat werknemers in ziekenhuizen en verpleeghuizen
aan de grenzen van hun uithoudingsvermogen zitten?
Komt ook het kwaad ook uit God?
Het is een eeuwenoude vraag die zelfs de mensen van de Bijbel zich
stelden.

Job beantwoordt het op deze manier:
Al het goede aanvaarden we van God,
zouden we dan het kwade niet aanvaarden?’
Dietrich Bonhoeffer zei:
Ik geloof dat God uit alles,zelfs uit het meest kwaadaardige iets goeds
kan en wil maken .
Heeft de pandemie ook haar goede kanten?
Het zou een aanfluiting zijn om op dit moment zoiets te claimen.
Maar ik wil vertrouwen op Gods belofte dat Hij er is, hier bij mij, bij ons,
midden in alle machteloosheid en wanhoop.
En ik wil me aansluiten bij de woorden van Bonhoeffer en uitspreken:
"Ik geloof dat God ons net zoveel kracht van verzet wil geven
als we die in elke tegenspoed nodig hebben.
Maar hij geeft ze niet op voorhand, zodat we niet op onszelf kunnen
vertrouwen,maar alleen op HEM."
Voor HEM is de glorie voor altijd en eeuwig!
Elke Hasting. Bewerking: Christine Welschen
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Lijdenstijd
Met de zondag Estohmihi op 14 februari, begint voor ons als EBG de
lijdenstijd. We kunnen dit ook zien aan de tekst van de week: Zie, wij
gaan naar Jeruzalem, en al wat door de profeten geschreven is, zal
aan de Zoon des mensen volbracht worden. Luc 18.31
Op de volgende woensdag begint de katholieke traditie met de 40
dagen durende Vastentijd, die loopt tot en met Paaszaterdag, ook Stille
Zaterdag genoemd. Van Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig
vastendagen, waarbij de zondagen niet worden meegerekend.
De naam Aswoensdag is een Rooms-katholieke traditie, waarbij de
priester de gelovige een kruis met as op het voorhoofd tekent, het
zogenoemde askruisje. Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij
doorgaans tegen iedere gelovige afzonderlijk: "Gedenk, mens, dat je
stof bent en tot stof zult wederkeren" Deze tekst is gebaseerd op het
vonnis dat God na de zondeval over de mensheid uitsprak (Genesis
3:19).
In de lijdenstijd herdenken alle gelovigen, wat Jezus Christus op zich
heeft genomen om liefde uit te stralen, ondanks dat mensen zich juist
tegen hem als Zoon van God keerden.
In de EBG hebben wij de traditie van de lijdenstijd overdenkingen.
I.v.m. de coronamaatregelen zijn de overdenkingen dit jaar niet fysiek
gepland. U ontvangt een audio.

Huisavondmaal in de Lijdenstijd
Om die weg van Jezus te beantwoorden, vieren wij het
Avondmaal. Daar wordt zichtbaar, dat wij als bevrijde zusters en
broeders kunnen leven, dat wij gesterkt worden door Jezus
Christus zelf, wetende, dat Hij voor ons in de dood is gegaan. Niet
iedereen kan naar de kerk komen. Daarom zijn zieke leden, die
belijdenis hebben afgelegd, uitgenodigd om het huisavondmaal
aan te vragen.
Daarvoor moet u wel de dominee bellen om een afspraak te
maken. Telefoonnummer van ds. C Welschen: 06-174 00 604

Gebedswacht: vrijdag 26 maart 2021
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 zondag 26 maart 2021.
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Deze gebedsdag gaat gewoon door. De hele wereld lijdt door de
corona, dus is dit gebed dringender nodig dan ooit te voren.
Vanaf 1 maart 2021 zullen de lijsten om in te kunnen schrijven in de
kerk liggen en vanaf 12 maart zijn de bijzondere gebedsintenties bij de
predikant verkrijgbaar. Wie heeft ingeschreven en zijn adres heeft
achtergelaten, krijgt deze toegestuurd.

Gesprek met God
Trouwe God en Vader: U hebt ons geleerd,
dat wij in acht moeten nemen, dat de tekenen er zijn, dat wij van U zullen afdwalen en
dat er een wereldmalaise zou komen van
radeloosheid en angst onder alle volkeren,
waardoor wij in onmacht en in wanhoop
zouden verkeren.
Wij zouden getuige zijn van vrees en angst
voor de dingen die wij zouden zien gebeuren
en ervaren. Vader er rest ons nu niets anders dan onze ogen te openen en onze
hoofden te buigen voor U en te bidden om
vergeving van alles wat een gruwel was geweest en nog is in Uw ogen. Vader vergeef
het ons, want uw koninkrijk is nabij. Zie
trouwe Almachtige God op ons neer en help ons, want wij hebben ons
laten leiden door ongehoorzaamheid en het kwade. Help ons Uw ware
licht weer te aanschouwen, die voor ons naar deze wereld is gekomen
om ons te redden van verval,
Ware God uw hand is niet te kort om het onheil, de corona pandemie,
onrecht, onderdrukking enz. te stoppen. U houdt Uw gezicht niet voor
ons verborgen. Neem onze gebeden aan, open ons aller hart om U
meer en meer te zoeken en U te gehoorzamen want U alleen bent de
Bron van licht en leven. Alles wat wij nodig hebben wilt U ons geven.
Roep God aan, want Hij is trouw. Doch wij hebben de neiging om op
eigen kracht te vertrouwen i.p.v. te vertrouwen op Gods Woord en beloften. Heer, vergeef en red ons (3x)
Wij staan stil en blikken terug naar wat de wereld ons biedt, wij denken
aan onze broeders en zusters die ons zijn voorgegaan, Heer gedenk
de nabestaanden geef hen kracht, zij die leven door onderdrukking,
zij die het niet meer zien zitten in deze onzekere tijd.
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U alleen kan verandering brengen in deze chaotische wereld, die U zo
mooi hebt gemaakt. Kerstfeest: Het feest van Licht. God wij bidden U
om vergeving van wat een gruwel is in Uw ogen. Doe ons toekomen
een nieuwe kerkelijk jaar met een nieuw begin, een schone lei en een
warm hart om 2021 in te luiden.
Eeuwige, deze kerstviering zou er een van extra bezinning, reflectie en
verzoening moeten zijn. Vader, is het jaar 2020 een jaar om snel te
vergeten? Of is 2020 een jaar van up en down om te onthouden en van
te leren? Het is zomaar een vraag waar velen geen antwoord op zullen
hebben. Kerst en de jaarwisseling zullen meer in stilte plaatsvinden.
Een moment van eenzaamheid voor de een en een moment van bezinning voor de ander. Laten we oog houden voor wat ons verbindt in
plaats van focussen op wat ons verdeeld. Laten we zuinig zijn op elkaar zodat we na de crisis ook iets hebben om weer volop voor te leven. Trouwe, Almachtige God in dit heftig jaar ontstaat de behoefte wellicht om helemaal tot rust te komen, Uw weg te zoeken en te volgen. Al
onze krankheden aan de voeten van kruis te leggen en smeken om
genade. Kennis te vergaren wat Uw Liefde voor ons en de wereld betekent. Onze Martha drang loslaten en gewoon Maria willen zijn, die aan
de voeten van Jezus haar rust en quality time met God vond. Heer wat
wilde U ons duidelijk maken of ons doen inzien? Heer raak alle wereldleiders voor een opmerkzaam hart. Laat hen doen inzien dat zij hun
verkregen macht aan U moeten onderwerpen. Vader, maak ons wakker
om tot besef te komen, dat U alleen onze Schepper bent. Velen hebben
een moeizaam jaar achter de rug. Geef ons het verlangen om aan Uw
voeten te zitten en U meer en meer beter te leren kennen en doen wat
U van ons vraagt. Kerstfeest, een dag van vrede en dankbaarheid, een
moment om stil te staan en dankbaar zijn voor de gaven Gods. Laten
wij namens de gemeente en al haar werkarmen God danken voor wat
goed is gegaan en oog blijven houden voor wat ons verbindt, in plaats
van focussen op wat ons verdeeld. Laten we zuinig zijn op elkaar zodat
we na deze wereld crisis ook iets hebben (hoop en verwachting) om
weer volop voor te leven. Eeuwige, wilt U ons allen zegenen, zodat wij
elkaar tot zegen mogen zijn om als broeders en zuster in Uw wijngaard
te blijven arbeiden tot glorie van Uw naam. Amen.
zr. Georgine Wijsman-Bendt

8
Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.
Luc. 6: 36.

Mededelingen van de Oudstenraad
Beste broeders en zusters,
Wij beginnen 2021 helaas met het voortduren van de maatregelen in
verband met het coronavirus en de zorgen over mogelijk nieuwe
besmettingen als gevolg van de mutatie van het virus. Geen diensten
waarin wij vrij samen zingen en bij elkaar komen, maar in
verbondenheid met z’n allen thuis de audio-diensten beluisteren.
Het is behoorlijk afzien om zolang niet normaal te kerken. De
wetenschap, dat het dringend noodzakelijk is om nog even vol te
houden om onze gezondheid niet in gevaar te brengen, stelt ons in
staat om door te gaan. Daarnaast worden wij geïnspireerd door het
Woord van God, het goede nieuws van Christus dat via de audiodiensten wordt gebracht.
Het werk van God in de gemeente gaat ondanks de pandemie door.
Via de vele moderne manieren van communicatie staan wij met elkaar
in verbinding. De vergaderingen van de Oudstenraad gaan via Teams;
een manier van videobellen waardoor wij niet fysiek bij elkaar hoeven
te komen. Vanaf dit jaar zullen de werkgroepen die werkzaam zijn op
basis van het Beleidsplan 2017-2021 weer de werkzaamheden
oppakken. Het afgelopen jaar is hier niet de volle aandacht aan
geschonken.
Dit jaar is ook het jaar van de Oudstenraad verkiezingen. Normaliter
zouden wij in maart 2021 de verkiezing houden. Vanwege corona heeft
de Oudstenraad besloten de verkiezing te verplaatsen naar 24 oktober
2021.
Het geeft de OR meer tijd om gemeenteleden te enthousiasmeren voor
deze functie binnen de gemeente. Om gemeenteleden voor deze
functie kandidaat te kunnen stellen is het noodzakelijk dat de
gemeenteleden met elkaar in contact komen om kandidaten te peilen
en voor te dragen. De hoop is dat de coronapandemie in de eerste helft
van 2021 zodanig is beteugeld dat wij weer fysieke diensten kunnen
houden, waarbij geen beperking meer wordt gesteld aan het aantal
bezoekers. In het Maandnieuws leest u meer over deze verkiezing.
Graag wil ik u ook in kennis stellen van het feit dat zuster Inesta
Rustveld met ingang van 1 januari 2021 vanwege gezondheidsredenen
haar lidmaatschap aan de OR heeft beëindigd. Wij hebben dit besluit
gerespecteerd en wensen zuster Inesta beterschap toe en rust om
goed te herstellen.
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Op grond van de Kerkorde blijft haar plaats open omdat de resterende
ambtsperiode korter dan een jaar is. ( § 1454 lid 6)
Wij zullen dit jaar onder de gegeven omstandigheden zoveel mogelijk
proberen aan de werkplannen vanuit het beleidsplan 2017-2021 te
blijven werken. De projectleiders zullen indien nodig een beroep op u
doen. Op 6 maart 2021 staat een overleg gepland met de
coördinatoren van de werkgroepen. De hoop is dat een fysieke
samenkomst tot de mogelijkheden behoort en anders zullen wij
proberen met zoveel mogelijk coördinatoren online te vergaderen.
In onze jaarplanning 2021 hebben wij een aantal activiteiten
opgenomen die, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het
coronavirus, doorgang zullen vinden. Via de website, app en de email
wordt u op de hoogte gehouden en waar nodig uw hulp ingeroepen.
De schoonmaakgroep is de afgelopen tijd niet actief geweest, maar
een nieuw rooster zal aan de groepsleden worden toegezonden zodat
wij, als de situatie het toelaat, volgens schema de kerk weer kunnen
schoonmaken.
De dienarengroep heeft nog steeds geen coördinator. De OR zal in de
komende tijd met deze groep vrijwilligers in gesprek gaan over de
invulling van deze rol en de plannen voor de toekomst.
De vorming van een nieuw zondagschoolteam en opstellen van een
beleidsplan voor het zondagschool- en jeugdwerk heeft onze volle
aandacht. Er is een projectgroep samengesteld bestaande uit zr.
Welschen, zr. Weidum en mijzelf, die hierin het voortouw neemt. Zowel
broeder Woerdings als zuster Latonya Lo- Kioeng-Shioe hebben
aangegeven hierbij behulpzaam te willen zijn. Wij mogen een beroep
doen op hun kennis en ervaring. Ook de landelijke jeugdwerker Farida
de Randamie heeft haar hulp aangeboden.
Met betrekking tot het onderhoud aan het kerkgebouw is de laatste
stand van zaken dat wij bij de gemeente Den Haag een verzoek
hebben ingediend voor een subsidie. Wij hopen dat er een
subsidievoorziening is waarvoor wij in aanmerking komen. Daarnaast
bezien wij de mogelijkheden voor andere vormen van financiering.
In de gemeentevergadering heb ik u geïnformeerd over het
enquêteformulier dat is ontwikkeld om meer zicht te krijgen in de
waardering van de diensten en de organisatie daarom heen. Zolang de
maatregelen in verband met corona van kracht zijn zullen wij niet met
de enquête van start gaan.
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Beste broeders en zusters,
Ook het komende jaar staan wij voor uitdagingen maar hebben het
volste vertrouwen in de Heer, in de inzichten die Hij geeft en de zegen
waarmee wij worden toegerust. Wij zullen ook het komend jaar met
een ongekende creativiteit digitaal in contact met u blijven, omdat wij
juist in deze tijd naar elkaar moeten blijven omzien. Wij zien om naar
elkaar door de ogen van de Heer en daarmee geven wij uiting aan
onze roeping. Ik wens u allen toe dat wij in staat zijn op eigen wijze
vorm te blijven geven aan het vervullen van deze taak.
br. Vivian Winter

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

Opschorten van de kerkdiensten
Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u
verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis.
1:joh.1:5
Broeders en zusters,
Het is u allen natuurlijk niet ontgaan dat wij in de bestrijding van het virus een nieuwe fase zijn ingegaan. De maatregelen vanuit de overheid
zijn aangescherpt en een avondklok van kracht. De laatste keer dat in 11
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Nederland een avondklok werd ingesteld was in 1940 door de Duitse
bezetter.
Dit en meerdere maatregelen hebben er toe geleid dat het bestuur het
houden van fysieke diensten heeft heroverwogen en besloten heeft met
ingang van zondag 24 januari tot nader orde de diensten op te schorten. Wij zullen de diensten weer alleen via een audio opname aanbieden.
Wij vinden het jammer hiertoe over te moeten gaan maar het vooropstellen van onze gezondheid is een teken van naaste liefde en wij zijn
geroepen dit uit te dragen. Heb elkaar lief met de innige liefde van
broeders en zusters.
Broederlijke groeten,
br. Vivian Winter

Het lidmaatschap en de administratie
Sinds oktober 2019 zijn vrijwilligers van onze gemeente hard aan werk
om de administratie op orde te krijgen. Er zijn veel huisbezoeken
afgelegd en telefoontjes gepleegd om de juiste persoon en
adresgegevens in de administratie te registreren. Desondanks is een
aantal leden niet bereikt en deze leden zijn aangeschreven op de bij
ons bekende adressen met de vraag als zij het lidmaatschap van onze
kerk wensen te behouden.
Er is ook een groep leden die aangegeven hebben lid te willen blijven,
maar nu geen of onvoldoende kerkelijke bijdrage betalen. Deze leden
zijn ook aangeschreven met het verzoek de kerkelijke bijdrage te
voldoen.
Door het lidmaatschap ontstaat voor leden vanaf 18 jaar de verplichting
om kerkelijke bijdrage (KB) aan de gemeente te betalen. De kerkelijke
bijdrage is dus geen vrijwillige bijdrage maar een verplichting
voortvloeiend uit de kerkorde. De hoogte van de KB wordt door de
synode vastgesteld en bedraagt op dit moment 3% van het netto
inkomen met een minimum van € 180,00 per jaar of € 15,00 per
maand.
Het niet (volledig) voldoen van de kerkelijke bijdrage zonder
toestemming (ontheffing) van de OR heeft tot gevolg dat u niet in de
administratie als lid wordt opgenomen. Het ledental is namelijk
bepalend voor de vaststelling van de Uniteitsbijdrage. Bent u (tijdelijk)
niet in staat om de Kerkelijke bijdrage ( volledig) te voldoen neemt u
dan contact op met de dominee, penningmeester of de voorzitter.
12
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Verkiezing Oudstenraad
Beste broeders en zusters,
Op zondag 24 oktober 2021 hopen wij, indien genoeg kandidaten zich
gemeld hebben, een verkiezing te houden voor leden van de Oudstenraad.
Wat is en doet de Oudstenraad?
De Oudstenraad en predikant zijn samen verantwoordelijk voor de leiding en het beheer van de gemeente. De Oudstenraad is de vertegenwoordiging en leiding van de gemeente en bestaat uit gekozen en
ambtshalve leden. De hoofdtaak van de Oudstenraad is, door het luisteren naar Gods woord de opdracht van de gemeente als een gemeente van Jezus Christus duidelijk te herkennen en met overtuiging te vertegenwoordigen, de groei van de gemeente te bevorderen, de grondregels en reglementen van de Broeder-Uniteit te handhaven en waakzaam alles wat schaden kan zoveel mogelijk af te wenden. De Oudstenraad dient alle aangelegenheden van de gemeente zonder vrees
voor mensen, zonder een geest van veroordeling en zonder aanzien
des persoon te behandelen en voor zijn werk om de leiding van de Heilige Geest te bidden.
De leden van de Oudstenraad worden voor een periode van zes jaar
gekozen en blijven in hun functie tot de installatie van hun opvolgers (zie profielschets). Andere ambtelijke leden zijn de predikant en de
penningmeester (Citaat uit de Kerkorde).
De verkiezing op zondag 24 oktober wordt volgens de regels van het
kiesreglement gehouden. Kiesgerechtigd zijn alle leden van de Broeder-Uniteit die in het ledenregister staan ingeschreven en alle rechten
en plichten van een lid hebben aanvaard. Verkiesbaar zijn alle kiesgerechtigde leden, die sinds twee jaar lid van de Broeder-Uniteit zijn.
De leden die hun kerkelijke bijdrage voor 2020 nog niet (volledig) hebben betaald, wordt tot en met 31 maart 2021 de gelegenheid geboden
dit in orde te maken. Let op: vanaf 1 januari 2017 geldt per lid een
minimale kerkelijke bijdrage van € 180 per jaar. U dient hieraan te
voldoen om deel te mogen nemen aan de verkiezing.
13
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De Oudstenraad stelt het lidmaatschap vast en iedereen, die wil weten
of hij/zij kiesgerechtigd en of stemgerechtigd is, mag vanaf 4 september 2021 tot 21 september 2021 dit nagaan bij de dominee, zr. Christine Welschen, of bij de penningmeester, br. Jaap van Hal. Het opvragen
kan zowel schriftelijk, telefonisch of per email, tijdens kerkkantooruren
en na de kerkdienst op zondag.
De uiterlijke datum om zich als kiesgerechtigde kandidaat verkiesbaar
te stellen sluit op 10 september 2021. Voor elke kandidaat is een lijst
met 10 kiesgerechtigde gemeenteleden nodig, die de kandidaatstelling
ondersteunt. Vervolgens zullen de kandidaten zich op 12 september
2021 in de gemeentevergadering aan de gemeente worden voorgesteld met hun bijbehorende motivatie. De verkiezing vindt op 24 oktober 2021 na de kerkdienst plaats.
Aftredende leden/afgetreden leden zijn Inesta Rustveld- Wooding en
broeder Vivian Winter. De zittingsduur van zes jaar van broeder Vivian
loopt in 2021 ten einde.
Bij de verkiezing van leden voor de Oudstenraad kunnen leden zich
persoonlijk opgeven of voorgedragen worden. Verkiesbaar zijn alle
kiesgerechtigde leden, die sinds twee jaar lid van de Broeder-Uniteit
zijn en aan alle verplichtingen voldoen. Belangrijk is dat de leden die
zich hebben opgeven of worden voorgedragen het vertrouwen van de
gemeente genieten. Voor de verkiezing zijn tenminste drie kandidaten
nodig.
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Profielschets OR lid
De OR geeft leiding aan de gemeente, daarom moet het karakter van
de leiding professioneel en dienend zijn.
De OR leden moeten bij voorkeur kennis hebben van:
-

de Broeder- Uniteit

-

de EBG en zijn geschiedenis

-

de structuur van de gemeente (sociaal, cultureel)

Evenzo:
* affiniteit hebben met de EBG en haar gemeente en haar liefdevol en
toegewijd willen dienen
* bereid en in staat zijn de doelstelling van Evangelische Broeder Gemeente te ondersteunen
* bereid zijn zich te verdiepen in geloof en levensbeschouwelijke processen
* fijne neus ontwikkelen voor mogelijkheden om op gebieden vanuit
zijn/haar competentie voorstellen c.q. veranderingen aan te dragen en
deze te helpen realiseren
-

in staat zijn tot samenwerken

-

een coöperatieve houding

Namens de OR: Verkiezingscommissie.
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Weekoverzicht
Op de laatste zondag van de maand begint de dienst om 11:00 uur.
Dag

Tijd

Activiteit

zondag

10:00

Preekdienst

Verantwoording
ds. C. Welschen

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

13:00

Pasensi oefent

zr. M. Clark

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

Broedergroep

br. B. Boeijnk

Kerkkantoor

dinsdag:

19:00

Bijbelstudie

3de dinsdag

19:00-21:oo

Zusterkring

zr. E. Bronne
ds. C. Welschen
zr. G. Bendt
2e & 4e dinsdag
Prosisa

donderdag

14.00-16.00

60+ club

br. H. Belfor en
zr. E. Kappel

12:00

Bijbelstudie

ds. C. Welschen

10.00-12.00

Schoonmaak kerk

Oudstenraad

zaterdag

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

- Laak:

2e zaterdag dienst in Huize Stanfasti
- 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
Het
nieuwe
jaar
is
alweer
een
paar
weken
oud.
Wij wensen alle gemeenteleden een goed 2021, met de Heer als onze
Leidsman.
Wij danken Hem dat Hij ons, met alle uitdagingen waarmee wij in het
afgelopen jaar te maken hebben gehad, heeft geleid. Gelukkig schijnt
er al een lichtje in de tunnel, het vaccin, dat ons hopelijk weer naar het
normale zal brengen.
Onze jaarlijkse kerstviering kon niet doorgaan zoals
gepland. Toch heeft het bestuur alle zusters op een
leuke manier verrast: 3 bestuursleden zijn huis aan
huis, bij elk lid voor een kort bezoekje langs geweest
en verwelkomden hen met een zelf gemaakt liedje op
de melodie van Jingle Bells.
Hieronder enkele reacties:
Afgelopen zondag, 13 dec, werd ik verrast door een enthousiaste groep
dames van Prosisa met een kerstmuts op. De dames brachten
vrolijke kerstliedjes ten gehore!
En als kersje op de taart brachten de dames ook wat presentjes mee!
Al met al een reuzeleuk idee van de zusters van Prosisa!!
Grote waardering!! Gran tangi!! Masha danki!
Siegline Chin.
Op zondag 13 december 2020 werd ik
verrast met een bezoek van 3 leden van
het bestuur van Prosisa. Ik had geen
flauw idee waarom ze voor de deur
stonden. Het moment waarop ik de deur
opendeed kreeg ik een (kerst)aubade van
jewelste. Ik stond helemaal perplex.
Ze zongen: We wish you a Merry Christmas. Wat een leuke verrassing
was dat. Alsof dat niet genoeg was, kwam er uit elke tas van de zusters
een leuke verrassing. Ik kwam gelijk in kerststemming. Hartelijk
bedankt voor jullie inzet.
Ik wens het bestuur van Prosisa Gods zegen toe en we bidden dat het
jaar 2021 een positieve verandering zal brengen, waardoor we elkaar
weer zonder Coronaregels kunnen ontmoeten.
Veel liefs,
Sonja Keeks
17
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Een paar dagen voor Kerst werden de Prosisa zusters met een kleine
serenade aan huis verrast. Dit is mijn verhaal:
Ik werd gebeld door de voorzitter dat ze even
langskwam. ‘Okay prima’, zei ik, ‘ik ben thuis’.
Als ik de deur open doe staan daar plotseling 3
figuren, waarvan 2 verkleed als Kerstvrouw met
mondkapjes; één droeg een grote groene bril en ze
zongen: Djeng djeng e loi, switi kresneti now,
loekoe fa Prosisa oema e nak yu doro now. etc.
(zelfverzonnen tekst). Bij vertrek zongen ze: We
wish you a Merry Christmas.
Ik kon mijn ogen en oren niet geloven.
En stamelde: O wat leuk, O wat leuk,
want ik was wel even geschrokken. Dit
had ik nooit eerder meegemaakt, zo een
verrassing. Ze deelden ook Kepresentjes uit. Ik nodigde ze toen uit om binnen
te komen, maar ze hadden geen tijd
want ze moesten nog andere leden bezoeken. Dit was een heel bijzonder idee
om zo de sisa’s van Prosisa te verrassen. Een grote Pluim!!

Wilma
Mets

Al met al was deze verrassing van het bestuur een groot succes!!
Onze maandelijkse bijeenkomsten kunnen voorlopig niet doorgaan. Het
bestuur is aan het brainstormen wat mogelijk is om bij elkaar te komen.
De jaarlijkse Wereldgebedsdag viering op 5
maart gaat helaas ook niet door. Het thema
van dit jaar gaat over het eiland Vanuatu,
voorbereid door de vrouwen van dit eiland.
Hieronder een korte samenvatting:
Het thema is rotsvast
Building on a strong fundation Mattheüs 7: 2
Vanuatu is een Y-vormige tropische eilandengroep, gelegen in de
Stille Oceaan. De hoofdstad is Port Villa. Het is een prachtig land
met veel etnische groepen en talen. De eilanden hebben zwarte 18
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en witte zandstranden en prachtige koraalriffen met tropisch
gekleurde vissen. De bossen zitten vol met prachtige vogels, flora
en fauna en spectaculaire watervallen.
De eilanden zijn wel zeer kwetsbaar en vatbaar voor
natuurrampen, waaronder aardbevingen, cyclonen en
vulkaanuitbarstingen.
De inwoners van Vanuatu staan bekend als Ni-Vanuatu. Land is
heel belangrijk voor de bevolking: Land voor een Ni-Vanuatu is wat
een moeder voor een baby is. Het is het land dat zijn identiteit
definieert en met land behoudt hij zijn spirituele kracht.'
Engels en Frans zijn de hoofdtalen; ook vele “eigen” talen.
Het eiland is sinds 1980 een Republiek met
een eigen vlag. De kleuren van de vlag
hebben een betekenis.
Het Christendom is de belangrijkste religie
met verschillende kerkgenootschappen z.a.
de Presbyteriaanse-, de Rooms Katholieke
- en de Anglicaanse kerk. De christelijke
principes, geloof in God, zijn in de grondwet vastgelegd.
Al jong krijgen de kinderen spelenderwijs godsdienstonderwijs; met
o.a. puzzels kunnen de kinderen op een leuke manier bijbel
verhalen leren.
Een belangrijke traditie is het weven, z.a. manden, matten, waaiers en
ook traditionele kleding.
Kinderen weven ballen om er
mee te spelen. Ook
zandtekeningen zijn een
unieke en traditionele
kunstvorm.
Het traditioneel gerecht van
deze bevolking, klaargemaakt
door de vrouwen, is Laplop:
Een maaltijd gemaakt van banaan, yam en kokosmelk, die in de oven
wordt gebakken. De mannen beoefenen hun Nagol (landduiken). Het
is een traditie om de goden te kalmeren. De vrouwen daarentegen
staan bekend om Waterdrummers, dansend in hun traditionele
handgeweven kleding.
Info: Wereld gebedsdag 2021 via internet
Wilma Harrevelt
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Wereldgebedsdag, vrijdag 5 maart 2021
Natuurlijk is het op dit moment nog niet zeker of wij dit jaar 2021 de
Wereldgebedsdag kunnen vieren. Duidelijk is, dat de viering in Zoetermeer niet doorgaat. De ruimte daar in de Juliana kerk is te klein, en het
voorbereidingscomité en de steungroepleden overschrijden het mogelijke aantal kerkbezoekers al.
Zeker is, dat u wel over deze gebedsdagviering iets gaat horen. Het is
uitermate belangrijk, want dit jaar staat een land in het centrum van de
aandacht, wiens naam ik niet kende: Vanuatu. Het thema is in crisistijden bijzonder belangrijk: "Rotsvast", de Bijbeltekst daarbij is: Mattheüs
7: 24-27
Enige informatie:
1. Waar ligt dit land, wat zijn de kenmerken? Vanuatu heette vroeger
de Nieuwe Hebriden en deze eilandengroep ligt ten zuidoosten van
Nieuw-Guinea en ten noordoosten van Australië. Het werd tot 1980 bestuurd door Engeland en Frankrijk. In 1980 werd het een zelfstandige
Republiek. Vanuatu is een Y-vormige tropische archipel met meer dan
tachtig eilanden, waarvan vijfenzestig bewoond. Het is een prachtig
land met veel etnische groepen en talen. De eilanden hebben zwarte
en witte zandstranden en prachtige koraalriffen met tropisch gekleurde
vissen. De bossen zitten vol met prachtige vogels, flora en fauna en
spectaculaire watervallen.
2. Hoe geloven mensen daar? Het christendom is de belangrijkste
religie in Vanuatu, bestaande uit verschillende kerkgenootschappen. De Presbyteriaanse kerk is daarvan de grootste, ongeveer de
helft van de bevolking. Daarna volgen de Rooms-katholieke- en de
Anglicaanse kerk, met elk 15% van de bevolking. Andere christelijke kerkgenootschappen zijn de Zevendedagsadventisten en de
Kerk van Christus.
3. Bedreigingen: de eilanden zijn zeer kwetsbaar en vatbaar voor
natuurrampen, waaronder aardbevingen, cyclonen en vulkaanuitbarstingen. Er zijn zeven actieve vulkanen verspreid over de eilanden.
4. Traditionele cultuur:
4.1. Weven is een traditionele en belangrijke vaardigheid van de Vanuatu-cultuur die op jonge leeftijd wordt onderwezen en het kan een ge- 20
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meenschapsactiviteit zijn. Vrouwen weven manden, matten en waaiers
voor verkoop op de markt en kinderen weven ballen om ermee buiten
te spelen. Maar ook de traditionele kleding wordt geweven en de stroken worden gemaakt met bladeren van de Pandanus Palm. Idee van
de zusters uit Vanatu: kinderen in uw land kunnen proberen als een NiVanuatu te weven met papier.
4.2.Sand Drawings (rituele zandtekeningen) maken is een unieke en
complexe traditionele kunstvorm in Vanuatu. De tekeningen worden
rechtstreeks op de grond gemaakt in zand, vulkanische as of klei. Een
enkele vinger wordt gebruikt om een sierlijk, geometrisch patroon te
maken met een ononderbroken lijn. De tekeningen zijn meer dan een
artistieke vorm van expressie en verwijzen naar een combinatie van
kennis, liederen en verhalen met heilige betekenissen.
In 2008 werd dit ritueel toegevoegd aan de UNESCO Wereldlijst van
Immaterieel Erfgoed.
5. Eten:
Laplap is het nationale ceremoniële gerecht van Vanuatu. Groenten
zoals bananen, taro of yam worden geraspt tot een pasta, gemengd
met kokosmelk en soms groenten en vlees, gewikkeld in bladeren en
vervolgens uren gebakken in een traditionele aardeoven. Het wordt
voorbereid en uitgewisseld tijdens rituele ceremonies.
6 Traditionele gewoonten en kunst:
6.1 Nagol (landduiken) wordt beoefend door mannen om hun dapperheid te tonen en als een middel om de goden te kalmeren voor overvloed in de boerderijen. Het frame en de wijnstokken voor de Nagolstructuur worden zorgvuldig geselecteerd door ervaren springers; en
een traditionele genezer blijft in de buurt in geval van ongelukken.
6.2. Muziek Waterdrummers
Leven zo puur als de natuur. Hebben de mannen hun Nagol, de vrouwen hun 'Waterdrummers'. Dansen gaat in traditionele handgeweven
kleding. Ieder eiland kent zijn eigen kleuren. Als gast pas je je aan, aan
de kleuren van het eiland.
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Mededelingen van de Zondagschool
Beste broeders en zusters,
De stukken die hierna volgen, heb ik in verband met mijn vertrek van
de zondagschool voor publicatie in het Maandnieuws aangeboden.
Door een speling van het lot is het niet in het vorig Maandnieuws
opgenomen.
Ik heb via de contactpersoon namens de OR en in de
gemeentevergadering aangegeven wel met medewerking van enkele
jongeren uit de gemeente door te willen gaan met de jongerendiensten.
Ter correctie op de zin opgenomen in het Maandnieuws vermeld ik,
conform mijn mededeling in de gemeente vergadering, dat zr. Iman
twee zondagen per maand beschikbaar is voor de zondagschool.
Ik wens jullie een veilige en gezonde jaarwisseling toe.
br. Eric Woerdings
Hieronder alsnog de ingezonden stukken van br. Eric Woerdings die niet in het
vorig Maandnieuws waren geplaatst.

Afscheid van de Zondagschool
Beste ouders, verzorgers en (over)grootouders van de kinderen van de
EBG Haaglanden en omgeving, beste gemeenteleden,
Na 9 jaar met veel plezier de zondagschool te hebben geleid, stop ik
per1 januari met het zondagschoolwerk in EBG Haaglanden e.o.
Negen jaar geleden werd ik door de toenmalige OR gevraagd om een
team te formeren om de zondagschool in Den Haag weer op te tuigen,
aangezien na het gedwongen vertrek van de toenmalige predikant het
jongerenwerk geheel was ingestort.
De wijze les die toen geleerd werd, was het gemeente opbouwwerk
zoveel mogelijk te beleggen bij onze eigen gemeenteleden en niet bij
mensen die voor enkele jaren werden aangesteld en geen wortels
hebben in onze EBGS/EBGH-traditie.
Ik hoop van harte dat er jongeren tussen de 20 en ca. 40 jaar zijn die
dit werk willen overnemen.
Ik weet dat jullie er zijn en dat jullie vast wel redenen hebben om niet
naar de kerk te komen.
Maar het gaat hier om de erfenis van onze senioren die, vaak met een
smalle beurs, gezamenlijk hebben gezorgd dat we een eigen plek in de
gemeente Den Haag hebben waar we onze Surinaams/Nederlands
christelijke traditie kunnen beleven. Dat is uniek in Den Haag en daar
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mogen we best trots op zijn en er voor strijden. Ik reken dus op jullie.
Het werk hebben we (het team) met veel plezier en inzet gedaan met
een voornamelijk jong team dat al gauw in de gaten had dat we onze
kinderen, naast geloofsontwikkeling moesten prikkelen tot het stellen
van kritische vragen over geloof, kerk en maatschappij en voor hun
maatschappelijke ontwikkeling zo vaak mogelijk moesten blootstellen
aan wetenschap en techniek.
Verder was het fantastisch om te zien hoeveel talenten onze kinderen
hebben.
Met een kleine stimulans hebben we sprekers van ca. 13 jaar zien
opstaan en die leiding durven te geven aan een kerkdienst waarbij ze
als sprekers niet onder doen voor de gemiddelde voorganger. Anderen
hadden zoveel uit de verhalen en lessen van de zondagschool
opgepakt dat ze vaak meer wisten van de bijbel dan ik mij durfde voor
te stellen. Weer anderen konden gefocust, perfecte opnamen maken
van kerkdiensten.
Verder zijn er diverse kinderen die zich ook muzikaal ontwikkelen, wat
weer hoop geeft voor de aanwas van de Gospelband Blessi nanga
Prisiri.
Kortom mijn trots over de kinderen van onze gemeente zal ik altijd met
mij mee dragen. Dat sterkt mijn geloof in een betere toekomst voor
onze gemeente.
Het zondagschoolwerk is in de afgelopen 9 jaren gezegend geweest
met de inzet van een aantal zeer trouwe sterke zusters die beseften dat
vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is.
In de afgelopen periode ging de zondagschool altijd door, met of
zonder mijn aanwezigheid, omdat ik blind op die jonge dames kon
vertrouwen.
Zonder anderen die incidenteel of voor enige tijd meedraaiden in het
team te kort te doen past het om drie dames te noemen die mijn werk
als coördinator van de zondagschool erg hebben vergemakkelijkt in de
afgelopen negen jaar.
Latonya, Ebony en Iman het was een eer en zegen voor mij om met
jullie te mogen samenwerken. Bedankt daarvoor.
Ook hulde aan de zrs. Georgine, Gerda, Irene, Joycelyn en Rashida
die altijd bereid waren om in welke vorm dan ook bij te springen in
geval de nood aan de man was. Gelukkig was dat niet vaak nodig.
Eveneens dank aan de niet aflatende steun en het vertrouwen van het
gros van de ouders en de (over)grootouders in onze gemeente.
Ook een speciaal woord van dank aan br. Velder via wie ik, indien
nodig, altijd kon rekenen op een aantal autobezitters die bereid waren 23
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de kinderen te rijden naar moeilijk bereikbare plekken in de omgeving
van Den Haag.
Ik heb veel van jullie geleerd en bid dat jullie trouw, betrokkenheid en
inzet dagelijks door onze lieve Heer zal worden beloond.
Als ik terugkijk op het kinderwerk zie ik dat we in de afgelopen negen
jaren ontzettend zijn gezegend.
Ik bid voor deze bijzondere gemeente dat de Here God het kwaad uit
ons midden zal weren en ons als gemeente zal oprichten tot een
zelfbewuste bloeiende gemeente naar Gods wil en dat al mijn broeders
en zusters van goede wil elke dag opnieuw zullen worden gezegend
met de zegen van Deuteronomium 28 vers 1-14
Gado blessi,
br. Eric Woerdings

Kinder Kerstfeest
Beste kinderen,
Binnenkort wordt het kerstfeest gevierd.
Ook in de EBG Haaglanden is de zondagschoolleiding aan het
nadenken over het kinderkerstfeest.
We vinden het best een rare tijd om feest te vieren terwijl zoveel
mensen ziek worden en sommige ook dood gaan aan corona.
Misschien is het wel tijd om goed na te denken wat we precies vieren,
waarom en hoe.
Als je een idee hebt, kan je dat via je ouders aan mij door geven.
Verder vragen we jullie allemaal voorzichtig te zijn en gezond te blijven
voor jezelf en je familie maar toch op een slimme en veilige manier te
zorgen dat je plezier hebt.
We bidden dat zo elke dag een feestje voor jou zal zijn en dat jijzelf een
zegen zal zijn voor alle mensen die je tegen komt.
Enkele voorbeelden hoe je een zegen kan zijn voor anderen.
Op school:
• Maak eens een praatje met het kind met wie niemand speelt.
• Zeg eens wat aardigs tegen iemand die verdrietig is.
• Zeg er eens wat van als iemand in je klas wordt gepest.
• Deel je boterham eens met het kind aan wie je kan zien dat die
honger heeft.
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Voor thuis:
• Doe je klussen eens zonder te klagen.
• Help je ouders eens zonder dat het je wordt gevraagd.
• Wees altijd blij met je familie. Het zijn de beste maatjes die je
ooit zult hebben.
• Bid elke dag.
Best een lange lijst hè, probeer er elke dag één.
Gado blessi (Gods zegen),
br. Eric Woerdings

Ingezonden
Een Kerstverhaal dat niet in het vorig Maandnieuws is verschenen
en die wij u niet willen onthouden.

De maaltijd in hemel en hel
Een (kerst)verhaal over behulpzaamheid, samenwerken en delen.
Een engel laat een man zowel de hemel als de hel zien. Tot zijn
verbazing lijken beide oorden op het eerste gezicht nogal erg veel
op elkaar. Totdat hij beter kijkt...

Een man verbaasde zich al sinds zijn jeugd over de dingen die de
mensen elkaar vertelden over de hemel en de hel. Zo hoorde hij
hen zeggen dat de hemel een goede plaats was en de hel een
slecht oord. De hemel zat barstensvol engelen en heiligen, terwijl
de hel overbevolkt was met duivels, kwade geesten en gemene
lieden. De man wist niet goed wat hij hiermee moest. Volgens
hem kon je slechts een oordeel over deze twee oorden hebben
als je ze met eigen ogen had gezien.
Op een nacht werd hij gewekt door een engel die hem vroeg:
"Ben je er nog altijd zo op gebrand om het verschil tussen hemel
en hel te weten?"
"Ja," antwoordde de man, "ik wil niets liever weten dan waar ik
terechtkom als ik doodga."
Hierop nam de engel hem bij de hand en samen vlogen ze door
een dichte, eindeloze duisternis tot ze bij een gesloten poort aankwamen. De engel duwde de zware deur open en zei: "Dit is de
hel. Houd je ogen goed open en zorg er voor dat je geen detail 25
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mist."
De man was zeer verbaasd. Er was, zoals hij verwachtte, geen
duivel te zien in de hel, noch saters met bokkenpoten of eeuwige
vuren waarin mensen brandden. Al wat hij zag was een gigantische zaal vol eettafels en elke tafel was volgeladen met de verrukkelijkste gerechten, schalen met het sappigste fruit, hoog opgestapelde taarten, de beste wijnen en de zachtste kazen. Zo ver
hij kon zien zag hij mensen aan deze beladen feesttafels zitten.
In eerste instantie benijdde hij hen, tot zijn blik op hun armen viel.
Toen pas merkte hij op dat hun armen vanaf hun schouders veranderd waren in vorken. En deze vorken waren zo lang dat, hoezeer de feestgangers er ook hun best voor deden, ze niet in staat
waren het voedsel naar hun mond te brengen. Hun vruchteloze
pogingen waren zo frustrerend dat ze paars zagen van woede,
haat en honger.
De engel nam de man opnieuw bij de hand en leidde hem naar
buiten. Voor de tweede keer vlogen ze door een dichte, koude
duisternis, tot ze bij een andere poort aankwamen. De engel
stopte, zwaaide de deur open en riep: "Mag ik je met vreugde
presenteren: de hemel!"
In eerste instantie raakte de man in grote verwarring, want de
hemel zag er exact hetzelfde uit als de hel! Het was precies dezelfde gigantische ruimte, en ook hier stonden lange eettafels,
volgeladen met de meest exquise gerechten uit alle delen van de
wereld. Zelfs de feestgangers zagen er identiek uit: ook bij hen
waren de armen veranderd in onhandige, lange vorken. Even
dacht de man dat de engel een flauwe grap met hem uithaalde,
totdat hij nog eens goed keek en het verschil opmerkte. De mensen in de hemel waren niet kwaad of hongerig, integendeel, ze
lachten allemaal en waren goed doorvoed. Want deze mensen
gebruikten allemaal hun lange gevorkte armen om hun buren te
voeden. Ze werkten samen, ze hielpen elkaar en deelden het fantastische eten, zodat ze allemaal in gelijke mate aten, dronken en
plezier hadden.
Auteur Jaap Westerbos

26
Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.
Luc. 6: 36.

Dat ene streepje licht
God wanneer wij somber zijn
omdat wij teleurgesteld zijn
in de mensen om ons heen,
til ons dan op
en doe ons uitstijgen
boven onze teleurstelling.
Wanneer wij treurig zijn
omdat wij niet kunnen bereiken
wat wij zo graag willen,
til ons dan op
en doe ons uitstijgen
boven ons machteloze verdriet.
Wanneer we de zon niet zien
omdat er zoveel naars gebeurt
in onze omgeving,
til ons dan op
en doe ons uitstijgen
boven al die ellende.
Geef dat wij niet
bij de pakken gaan neerzitten,
maar altijd blijven zoeken
naar dat ene streepje licht,
dat onze hoop levend houdt
en onze dromen waarmaakt.
Uit: ‘Zeg het maar gewoon. Gebeden
voor iedereen’ van Greet Brokerhof-

van der Waa, Hoevelaken, 2000

Afb: de bosschewinter
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Vooruitblikken op 2021
Laten wij Hem naderen met een loflied, Hem toejuichen met gezang.
Ps.95:2
O kom, meki wi singi na Masra; meki wi meki wan prisiri singi na da
ston fu wi verloesoe. Ps. 95:2 in het Surinaams.
Daar zitten wij dan. Weer in een situatie die wij niet graag willen, maar
voor onze gezondheid en dat van onze naasten zijn wij genoodzaakt
niet zomaar stil te zitten. De kerken zijn nog in een stand-by modus en
wij vragen ons af wanneer wij weer de kerk mogen bezoeken zonder
vooraf aan te melden. Gods tempel is niet alleen de kerk (het gebouw)
maar ook je huis/woning, je lichaam is een tempel van God. God heeft
ons gemaakt en wij zijn Zijn schapen. Hij is de Herder die wij volgen en
wij de schapen die Hij leidt. Het vertrouwen mogen wij in Hem hebben
en om de dag te beginnen, is het fijn een lied te zingen voor de Heer.
Er zijn tal van liederen die in ons opkomen tijdens het lezen van de
dagteksten en dat geeft kracht en er ontstaat een positieve verbinding
onderling. Breng Hem dank in woord en wandel. Laten wij niet alleen
zingen met de lippen maar zingen en God danken zoals wij het beleven
en door liefde te tonen aan onze medemens. In Ps.95 kunt u lezen en
begrijpen waarom wij de Here eren en gehoorzamen.
Voorbeeld van liederen:
1.Grote God U loven wij
2.Bij U Jezus wil ik blijven
3.Heer U bent de bron van mijn bestaan
4.Blijf mij nabij, wanneer het avond is
En zo kunt u doorgaan met het zingen van liederen of deze opzoeken
en beluisteren (YouTube).
Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar
gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.
Strijd de goede strijd des geloofs , grijp het eeuwige leven, waartoe gij
geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.
1 Tim.6: 11-12 (uit de bijbel van Stichting Surinaams Bijbelgenootschap) Ma joe, O mansoema foe Gado, lowe foe ding sanie disi, en lon
na baka gerechtigheid, Gado-fasi, bribi, lobie, pasensi, nanga sakafasi. Feti da boen feti foe bribi; hori na da libi fu teego,di Gado ben kari
joe na ini hem baka, en joe ben gi wan boen getuige na fesi foe foeroe
soema. 1Tim.6: 11-12 (uit Da bijbel na ini Sranantongo).
Wij van de bijbelstudiegroep zijn begonnen met het online delen van
onze ervaringen en komen volgens planning twee keer in de maand
bijeen op de 2e en 4e dinsdag van de maand. Dagelijks ontvangen wij
bemoedigingen door gebed en zang. Wij kunnen er kracht uit putten
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zodat het geloof in ons groeit. N.a.v. het lezen van de dagteksten en
de Bijbelverhalen die aangehaald zijn, gaan wij er verder mee aan de
slag door na te denken en te reflecteren. Het doet ons goed om elkaar
weer te mogen zien en horen. Hebben wij uw interesse gewekt dan
kunt u zich aansluiten voor deelname.
Jezus is Onze rolmodel. Als wij Hem navolgen zal Hij ons verder leiden
en de weerspiegeling zal ons leren om het goede te doen. Dan zal de
terugkaatsing van het Licht ons gedrag niet allen kwalitatief, maar ook
kwantitatief van aard doen zijn.
In deze, voor ons moeilijke en onzekere tijd, bidden wij U, onze God en
Vader om leiding voor alle wereldleiders, die de taak hebben ontvangen om goed leiderschap te tonen, dat zij niet werken alleen vanuit eigen dunk, maar om U, o God biddend te vragen naar wijsheid en inzicht. Want vaak vergeet men naar eigen gedrag en de invloed daarvan
op de medemens te kijken. En dan is juist dat zelfinzicht zo nodig om
een goede leider te worden en te zijn.
Vader, wij leven in verwachting; luister naar ons roepen en gebed.
Schenk ons de hoop van Uw Woord in deze onzekere tijd. Help ons om
vast te houden aan uw belofte, genade, uw wijsheid en uw kracht, want
vaak is het leven zo verwarrend.
Amen.
Namens de bijbelgroep EBGH e.o
zr. Irene Becker

Oproep
Beste broeders en zusters,
Ook dit jaar heeft de Lions Club Den Haag
Pleiades een beroep op ons gedaan om
Douwe Egberts zegels te helpen verzamelen. De opbrengst komt ten goede aan de
Voedselbank in Den Haag.
De zegels worden aan het eind van het jaar opgehaald maar om zoveel
mogelijk zegels bij elkaar te sparen breng ik het u nu al onder de aandacht. U kunt de zegels in de doos in de koffiekamer doen of anders
met mij contact op nemen als u de opgespaarde voorraad opgehaald
wenst te hebben.
Broederlijke groeten

Vivian Winter
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Mededelingen uit andere Gemeenten
Enquete digitale dagteksten
Verzoek om medewerking enquête digitale dagteksten EBG Nederland
Zeist, 5 januari 2021
Geachte zusters en broeders,
Het nieuwe jaar is begonnen en ik wens u alsnog een gezegend 2021
toe. Aan het begin van dit jaar verzoek ik u om uw medewerking: In de
afgelopen maanden zijn er vele initiatieven gestart om als kerk zichtbaar en hoorbaar te zijn in het digitale domein. Er kwam ook de vraag
op, of de EBG niet met de dagteksten actiever moet worden op internet. Concreet ging het bijvoorbeeld om het idee, om een dagelijkse
podcast met de dagteksten aan te bieden. Maar er zijn ook andere mogelijkheden en voorbeelden.
In het predikantenberaad van de EBG Nederland hebben wij in september 2020 over deze vraag gesproken en vastgesteld, dat wij graag
een digitaal aanbod bij de dagteksten zouden willen ontwikkelen. Wij
hebben ook gezegd, dat daarvoor meer onderzoek en nadenken nodig
is. In november 2020 is een werkgroep aan de slag gegaan om de mogelijkheden te verkennen. In deze groep werken mee: zr. Cynthia
Haaswijk, br. Michael Kembel, br. Tobias Buchholz en br. Stefan Bernhard. Wij hebben al snel vastgesteld dat wij eerst meer over de voorkeuren van de doelgroep zouden moeten weten, alvorens wij een product zouden kunnen ontwikkelen. Wij hebben daarom een enquête
samengesteld. En wij verzoeken u om deze enquête zo snel mogelijk
onder uw leden en vrienden te verspreiden. Dat kan bijvoorbeeld via
uw digitale nieuwsbrief, met een aparte mailing of door een bericht op
uw website en facebookpagina.
Onze voornaamste doelgroep zijn leden en vrienden van de EBG tussen 25 en 55 jaar oud. Maar ook buiten deze leeftijdscategorie mogen
respondenten deze enquête invullen. Wij verzamelen de antwoorden
tot 15 februari 2021. Mocht dan blijken dat er onvoldoende op onze oproep is gereageerd, dan zullen wij de enquête nog langer openstellen.
Wij komen dan met de vraag bij u terug.
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Hieronder geel gearceerd de link naar de enquête.
Alvast dank voor uw medewerking. Mocht u nog vragen hebben, dan
kunt u gerust met mij contact opnemen.
Met vriendelijke groet, namens de werkgroep digitale dagteksten van
de EBGN
Stefan Bernhard
Lees hier de oproep en volg de link naar de enquête
via: https://nederland.ebg.nl/nieuws/322

EBG in gesprek Samen veilig kerken Diversiteit ook in
coronatijd

Beste zusters en broeders,
wij leven in een spannende tijd. Angst, ontevredenheid, discriminatie,
racisme. Het zijn containerbegrippen die stuk voor stuk een nieuwe
dimensie gekregen hebben in 2020. Meningen worden verkocht als
feiten, feiten worden nepnieuws, instituties die moeten beschermen
blijken het vertrouwen te schaden, protesten worden gelabeld als
rellen. Het zijn zeer uitdagende tijden!
Het is tijd kansen te pakken: zodat schreeuwen weer praten wordt en
luisteren weer horen wordt, ook binnen de EBG!
Vanaf februari 2021 zullen we daarom binnen de EBG starten met het
programma "EBG in gesprek!" U bent hierbij van harte welkom! Het
beloofd een mooi programma te worden met diversiteit als
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hoofdthema. Op dit moment hebben we voor de vorm online gekozen.
"EBG in gesprek" wordt een live serie via YouTube waarin er
uitwisseling plaatsvindt tussen gemeenteleden, bestuurders en
jongeren, over actualiteit en de kerk: Hoe staat de kerk in het leven?
Wat verwacht je van de kerk in het maatschappelijk debat? Hoe veilig
voel je je in de kerk om het maatschappelijk debat te kunnen voeren?
Is het standpunt van de kerk helder en verenigbaar met dat van jou?
Waar moeten er bruggen gebouwd en onderhouden worden en wat is
de rol van de gehele kerk hierin? Kortom een mooi programma met
diversiteit als hoofdthema. Op dit moment hebben we voor de vorm
online gekozen en op termijn is een combinatie van online en op locatie
misschien mogelijk.
Doet u mee? Om elkaar te kunnen horen, hebben wij gemeenteleden
nodig die durven te praten; die ook durven om meningen te
onderbouwen met feiten; die geduld hebben om echt uit te leggen
wanneer niet alles herkent of begrepen wordt.
Op 13-02 hebben wij de eerste live uitzending via het YouTube-kanaal
van de EBG Nederland:
https://www.youtube.com/channel/UCRp5Amz9FvI_55GwL90IiEw. Het
thema van deze interactieve uitzending is ‘Kerk in tijden van corona’.
Welke lessen hebben wij geleerd, hoe gaan wij na corona om met ‘de
kerk’, hoe lang kunnen wij de veranderingen nog volhouden, waar heb
ik een veilige plek in mijn gemeente?
Er is geen aanmelding nodig. Via YouTube mag iedereen interactief
meedoen, op afstand. Dit is mogelijk door te chatten (voor technische
vragen en/of vragen tijdens het programma gebruik: ingesprek@ebg.nl)
Contactpersoon namens de werkgroep Diversiteit EBGN: Christine
Welschen, mobiel: 06-174 00 604, e-mail: christine@welschen.net

VOLGENDE EBG IN GESPREK: 13 MAART 2021
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Wilt u met Pasen genieten van een
luxe brunch of iemand blij maken
dan kunt u deze HEEEERRRlijKE
PaasBrunchBox bestellen.
Hoe: U maakt €7,50 over op rekeningnummer
NL86INGB0000361737 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Den
Haag, onder vermelding van uw
naam en PaasBrunchBox.
Waar: U geeft uw bestelling ook
nog door aan zr. Karin Madirsan
via de mail ks.madirsan@pzh.nl of
telefonisch via 0616317458
zr. Marcia Weidum
Wanneer: U kunt tot en met 21
maart bestellen. U kunt uw bestelling zaterdag 3 april van 13:0016:00 afhalen aan de
Chasséstraat 1 2518 RV Den Haag

.

Per box
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Offerandes
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Dienstenrooster
Evangelische Broedergemeente
Haaglanden e.o.
Chasséstraat 1 Den Haag
Kerk: 070 – 2150565
Februari & maart 2021

In de kerk uw koninkrijk kome UKK
31-01-2021
07-02-2021
14-02-2021
21-02-2021
28-02-2021

11:00
10:00
10:00
10:00
11:00

preekdienst
Preekdienst
Preekdienst
Preekdienst
Zangdienst

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

07-03-2021
14-03-2021
21-03-2021
28-03-2021
04-04-2021
11-04-2021
18-04-2021

10:00
10:00
10:00
11:00
10:00
10:00
10:00

Preekdienst/Avondmaal
Preekdienst
Preekdienst
Palmzondag
Pasen
Preekdienst
Preekdienst

ds.Chr. Welschen
br. D. Toemin
ds. Chr. Welschen
ds.Chr. Welschen
ds.Chr. Welschen
br. D. Toemin
ds.Chr.Welschen

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

Dienst
Preekdienst
Preekdienst
Preekdienst
Preekdienst/avondmaal

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

Datum
09-01-2021

Tijd
18:30

Dienst
Zangdienst

13-02-2021

18:30

Zangdienst

Voorganger
zr. E. Bronne
ds Chr. Welschen
zr. E. Bronne
ds Chr. Welschen

13-03-2021

18:30

Zangdienst

Zoetermeer
Datum
07-02-2021
21-02-2021
07-03-2021
21-03-2021

Laak

zr. E. Bronne
ds Chr. Welschen
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Leiden
Datum
06-02-2021
06-03-2021
03-04-2021

Tijd
15:00
15:00
15:00

Dienst
Voorganger
Preekdienst
ds.Chr.Welschen
Preekdienst
ds.Chr.Welschen
Preekdienst/avondmaal

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.

Laatste zaterdag van de maand maaltijden te koop in de
kerk. I.v.m. Covid19, alleen af te halen na het bedrag van
slechts €6,50 op de rekening van de kerk overgemaakt te
hebben onder vermelding van welke maaltijd, het aantal en
datum van afhaal.
U kunt uw maaltijd afhalen vanaf 13:00 uur t/m 17:00 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
br. Vivian Winter 0629627980.
27 FEBRUARI
Bami met kip
Rijst met Zuurkool en kip
27 Maart
Rijst met Amsoi en Vis
Heri heri met Bakkeljauw
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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
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