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De Heer zegt: zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten.

Jesaja 66:13
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Woord voor de maand oktober
Heer, al mijn verlangens zijn U bekend,
mijn zuchten is U niet verborgen.
Ps.38:10

Woord voor de maand november
Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,
uit de hemel neerdalen, bij God vandaan.
Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor
haar man en hem opwacht.
Openb. 21:2
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Overdenking
God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God,
en God blijft in hem.
1. Joh 4:16
Beste zusters en broeders,
Ik groet u en wens u een gezegende Herrnhutter maand toe. Het motto
herinnert ons aan de diepe verbondenheid van God met de mens. Ik
vond onlangs op het internet een mooi stuk, dat ik u in de plaats van
een overdenking wil aanreiken. Jammer genoeg was de naam van
degene die het schreef niet erbij vermeld.
Mijn kind,
Je kent Mij misschien niet, maar Ik ken je door en door
(Psalm 139 vers 1)
Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat
(Psalm 139 vers 2)
Alles wat je doet is bij Mij bekend (Psalm 139 vers 3)
Want je bent gemaakt naar mijn evenbeeld (Genesis 1 vers 27)
Voordat je verwekt werd, kende Ik je al (Jeremia 1 vers 5)
Je bent geen vergissing (Psalm 139 vers 15)
Ik heb je prachtig gemaakt (Psalm 139 vers 14)
Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder (Psalm 139 vers 13)
Mijn verlangen is om je te overladen met mijn liefde
(1 Johannes 3 vers 1)
Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen
(Matteüs 7 vers 11)
Want Ik ben de perfecte Vader (Matteüs 5 vers 48)
Ik geef je wat je nodig hebt (Matteüs 6 vers 31-33)
Ik denk oneindig veel aan je (Psalm 139 vers 17-18)
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen (Jeremia 32 vers 40)
Want je bent mijn kostbare bezit (Exodus 19 vers 5)
Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden
(Deuteronomium 4 vers 29)
Ik ben de Vader die je troost in al je verdriet (2 Korintiërs 1 vers 3-4)
Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je (Psalm 34 vers 19)
Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik jou gedragen
(Jesaja 40 vers 11)
Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van mijn Zoon, Jezus
(Johannes 17 vers 23)
Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant sta en niet tegenover je
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(Romeinen 8 vs 31)
En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk
(2 Korintiërs 5 vers 18-19)
Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou
winnen (Romeinen 8 vers 31-32)
Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen (2 Korintiërs 5 vers
18-19)
Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook (1 Johannes 2 vers 23)
Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt
(Lucas 15 vers 7)
Mijn vraag is: Wil je mijn kind zijn? (Johannes 1 vers 12-13)
Ik wacht op je… (Lucas 15 vers 11-32)
Je Vader
Goede ervaringen met de verbondenheid met God toegewenst!
zr. Christine Welschen

Oogstfeest - tijd om te danken!
De gemeentedag heeft weer eens duidelijk gemaakt: er is
voldoende; wij kunnen danken en delen.
Maar soms is het moeilijk te ontdekken. Een bekend verhaal uit
Tsjechië laat dit zien:
In het verhaal leven twee boerenfamilies aan de beide oevers van
een rivier.
Zij waren jaloers op elkaar. De ene had al in de ochtend zon,
terwijl de andere boerderij in de schaduw lag. In de late middag lag
het dak van de andere boerderij nog in de zon, terwijl de hele
andere boerderij in de schaduw lag. Alleen ‘s middags was er rust.
Dan sliepen de families - tenminste de ouders - in de warmte van
de zon. De kinderen speelden. In een droge zomer konden de
kinderen een brug van stenen naar elkaar toe bouwen. De families
waren verbaasd over wat hun kinderen bij het avondeten
vertelden. Als er weer veel water was, stopten de verhalen en de
daaraan gekoppelde wijsheden. De ouders vroegen zich af
waardoor het kwam en begrepen dat de kinderen veel waarde
hechtten aan hun waardevolle ontmoetingen in de middagzon.
Zij begonnen daarom net als de kinderen met elkaar stenen te
verzamelen, om een brug naar elkaar te bouwen.
Delen is één vorm om te danken voor datgene wat wij hebben.
God deelde met ons in de schepping, in de ervaring van zijn zegen
en in het komen van Jezus Christus. Geven wij onze dank door.
De Heer zegt: zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten.
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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.

Wrokomandei - delen in de gemeente
Vele zusters en broeders delen hun kennis, hun krachten, hun
wijsheden en hun geld met anderen en met ons als gemeente. Dus
wij als gemeente zijn rijk, rijk aan mensen, rijk aan talenten, rijk
aan kracht en wijsheid en rijk aan gevers.
Dat willen wij laten zien. Wij zeggen als organisatie dank aan al
degenen, die met ons delen.
Dit jaar is wat het delen betreft een bijzonder jaar: wij hebben de
lening van € 100.000 afbetaald. Dank alle gevers! Samen hebben
wij dit bijzonder mijlpaal gerealiseerd! Gran Tangi.

Onderweg in het kerkelijk jaar
Wij verheugen ons nu eerst op het oogstfeest en daarna op de
doopdienst van 4 november 2018, waarin de kinderen van zr. N
Helder, C. Dhanai, S. en E. Leider gedoopt zullen worden. Wij sluiten dan op 25 november met de Srefidensidienst dit kerkelijk jaar
af.
De Heer zegt: zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten.
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Op de eerste Advent (2 december) zingen wij het Hosianna. Bij de
Adventstijd horen liederen. Daarom willen wij dit jaar op 9 december 2018 "Gemeente zingt" weer met elkaar vieren. Graag hoor ik
van u wie aan dit gezellige samenzijn, dat om 14.00 uur zal beginnen, wil bijdragen.
Wie in de Adventstijd, wegens ziekte, het avondmaal thuis wil vieren, laat dit dan weten aan ds. Christine Welschen: 06-174 00 604
"Alles voor een tijd"
Is een boek, geschreven van de dochter van wijlen onze
zr. Venghaus over het leven en de laatste dagen van haar moeder.
Vervlochten met het leven van haar moeder zijn de geschiedenis
van Suriname, de EBG, haar gezin, het leven in Suriname, de
school, het volwassen worden en veel meer. Helen Venghaus laat
zien, welk een schat het leven van haar moeder voor haar als
dochter betekende. Wij als lezer herkennen de oude moeder
Venghaus met haar geloof, haar humor, haar dapperheid en haar
weg ook haar zwakte te aanvaarden. ISBN 978 90 8759 779 5
NUR 320

Terugblik Gemeentedag
Op 9 september 2018 hebben wij na jaren van afwezigheid en op verzoek van vele broeders en zusters weer een Gemeentedag gehouden.
Locatie was Don Bosco in Rijswijk.
Vanaf 1 juli werd wekelijks een
oproep gedaan aan de gemeenteleden om als vrijwilliger aan
deze dag mee te werken. Ook
zijn gemeenteleden uitgenodigd
om voor de gezamenlijke maaltijd uit eigen keuken een lekkernij mee te brengen. Aan de ene
oproep is meer gehoor gegeven
dan het andere. Aan eten was
geen gebrek.
De dag begon met een dienst om 11.00 uur verzorgd door ds.
Welschen. Het thema was delen in overvloed en in de preek heeft de
dominee verschillende manieren van delen belicht. Maar de organisatoren van deze dag begonnen de dag al véél eerder. Om 9.00 uur, waren
ze present om de verschillende ruimten gereed te maken en ze haalden en brachten van her en der spullen naar de locatie.
De Heer zegt: zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten.
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Na de dienst en een korte thee/koffie pauze mochten de aanwezigen
aan de volgende workshops deelnemen:
- EBG in beeld verzorgd door ds. Christine Welschen (op creatieve wijze werd de kerk in beeld gebracht)
- Bitcoins verzorgd door zr. Lorette Anders
- Bijbelverhalen en quiz door zrs. Sonja Keeks en Gerda Louz
- Dammen bij br. Hedwig Callender en de voorzitter van de Damvereniging
- Salsa dansen bij br. Eric Woerdings
De workshops zijn wisselend bezocht door
de broeders en zusters maar het enthousiasme bij de workshop Salsa dansen was
het grootst. De sfeer was daar heel gezellig en enkele broeders en zusters kregen
de danspassen ogenschijnlijk goed onder
de knie. Ik weet van één zuster dat ze nu
een cursus salsa dansen volgt.
Zuster Sharon heeft met de aanwezige
kinderen cup cakes geschilderd en sommige broeders en zusters hebben zich geamuseerd met spelletjes, zoals mens erger je niet en troefcall.
Rond 13.15 uur was het tijd voor de gezamenlijke lunch en konden we
met alle broeders en zusters aan tafel. Een team van aanwezige zusters had voor een heus buffet gezorgd waarop alle meegebrachte lekkernijen (moksi alesi, bruine bonen, bami, petjel, kip etc.) waren uitgestald en iedereen de vrije keus had bij het samenstellen van de maaltijd. Het middagprogramma startte om 14.30
uur met de workshop Angisavouwen. Deze
workshop bleek na een voorzichtig aantal
aanmeldingen van 3 uiteindelijk bezocht te
zijn door 13 zusters. In de
middag stond ook sport
op het programma en dus
werd onder leiding van Br. Waldo een partijtje gevoetbald waaraan zusters en broeders van diverse
leeftijden deelnamen. De jongste deelnemer was 10
en de oudste had de seniorenleeftijd bereikt. Het
was een spannende wedstrijd waarvan helaas de
uitslag me niet is bijgebleven. Meedoen is belangrijker dan winnen. Toch? Binnen vermaakten de broeders en zusters zich met gezelschapsspellen, verhalen vertellen of opruimen van buffet en keuken.
De Heer zegt: zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten.
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Na de vermoeiende exercitie op het
veld voor sommige onder ons konden
we binnen bij de koekentafel terecht
voor cake en gember en droge koekjes. De verkoop hier ging goed.
Broeder Callender had een heus dam
toernooi opgezet met prijzen en medailles en aan de winnaar werd dus
ook een prijs uitgereikt. Tot slot had broeder Winter ook een workshop
EBG naar 2020. Vanuit een aantal stellingen werd de mening van een
groep gemeenteleden gevraagd. Zeer levendige reacties en diverse
meningen werden gedeeld. Algehele conclusie was: het behoeft navolging want er was te weinig tijd.
Het was daarna tijd voor de verrassingsbingo met mooie levensmiddelenpakketten als prijzen. Verschillende broeders en zusters vielen in de
prijzen en weer werd eens duidelijk dat bingo ongeacht de prijzen, een
spel van spanning en plezier blijft voor jong en oud.
De afsluiting van deze dag lag in handen van
broeder Waldo en na samen ‘Welk een vriend
is onze Jezus’ gezongen te hebben werd gezamenlijk het ‘Onze Vader’ gebeden.
Wij kijken terug op een hele leuke dag met
enthousiaste en betrokken gemeenteleden.
De activiteitencommissie bedankt een ieder
voor zijn of haar medewerking en ook de gemeenteleden voor hun
deelname aan deze dag. De gemeenteleden die vanwege ziekte of
andere omstandigheden hier niet aan konden deelnemen hopen wij
een beeld van de dag geschetst te hebben en spreken de hoop uit dat
ze er een volgende keer ook bij kunnen zijn. De gemeente zijn wij, alle
leden te samen. De activiteitencommissie
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Mededelingen van de Oudstenraad
Op 19 mei 2018 heeft de constitutionele vergadering plaats gevonden
waarin de functies in de nieuwe Oudstenraad zijn verdeeld. U bent
hierover geïnformeerd in de dienst van zondag 20 mei.
Het bestuur bestaat zoals u weet uit:
zr. M. Jamin ( vice voorzitter)
zr.K. Madirsan (secretaris)
zr. M. Weidum (lid)
zr.I Rustveld (2e secretaris)
zr. V. Toppin (penningmeester)
zr. C. Welschen (predikant)
br. V. Winter (Voorzitter)
br.H. Callender ( synodelid en ambtshalve lid)
De Oudstenraad is de vertegenwoordiging en leiding van de gemeente.
De Oudstenraad dient alle aangelegenheden van de gemeente zonder
vrees voor mensen, zonder een geest van veroordeling (Mt.7:1) en
zonder aanzien des persoons te behandelen en voor zijn werk om de
leiding van de Heilige Geest te bidden.
Bij de uitoefening van zijn taken dient de Oudstenraad in voortdurend
contact met de gemeente die hij vertegenwoordigt te blijven. Hij dient
voor zover mogelijk de gemeente van zijn werk op de hoogte te houden, opdat de gemeente in staat is innerlijk daarbij betrokken te zijn (§
1465,3)
De Oudstenraad wilt alle gemeenteleden hierbij oproepen om met de
Oudstenraad de verantwoordelijkheid voor de gemeente te dragen en
hiertoe samen op te trekken en de gemeente vooruit te helpen. Wij zijn
als gemeente verantwoordelijkheid voor de bloei en de groei maar ook
voor het vormgeven van het gemeenteleven. Wij hebben als gemeente
laten blijken ons zelf in stand te kunnen houden door de financiële mogelijkheden te creëren om een schuldenlast van
€ 100.000,00 op de afgesproken wijze af te lossen. Daarnaast kent de
gemeente verschillende werk en steungroepen, groepen voor jong en
oud, voor broeders en zusters en groepen die op vrijwillige basis ondersteunend zijn aan het kerkelijk werk. Als gemeenteleden zijn wij er
voor de zielszorg en het pastorale werk. Uit de belangstelling voor zieken, ouderen en andere behoeftigen blijkt een gevoel voor gemeenschap waarin het woord van God ons leidt en wij de liefde met elkaar
delen.
De Heer zegt: zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten.
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De Oudstenraad staat open voor de zorgen en wensen van de gemeente en wij willen met gemeenteleden werken aan de toekomst van
de EBG Haaglanden. Wij nodigen u dan ook uit de communicatie met
de Oudstenraad niet te schuwen en via de verschillende kanalen uw
ideeën, suggesties, kritiek en vragen aan de Oudstenraad kenbaar te
maken. Wij zijn er voor u. Doet u met ons mee?
Vivian Winter, voorzitter van de OR

Uitnodiging gemeentevergadering, 14 oktober 2018
De Oudstenraad roept op 14 oktober 2018 een gemeentevergadering
bijeen en nodigt alle broeders en zusters die gerechtigd zijn hier aan
deel te nemen uit. De gemeentevergadering is de plaats waar alle vragen van de gemeente in eigen kring en open besproken en 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 gemeenteraad 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 de jaarrekening
toegelicht.
Wij zien u graag op 14 oktober om 11.30 aansluitend aan de dienst.
De Oudstenraad
ARIA-SINGI-NITIE
Op zaterdag 25 augustus hebben wij genoten van een bijzondere
avond met prachtige Aria liederen. br. Belfor ging voor in deze dienst
en nam mij mee naar de tijden terug in Suriname toen ik met mijn
grootmoeder naar de Rust en Vrede kerk op de zaterdagavond ging.
Het was een avond om mee te genieten van de mooie lofprijzingen.
Heb je dit om de een of andere reden gemist dan zou ik zeggen hou
onze website of het maandnieuws in de gaten voor de volgende Aria
Singi Neti.
zr. Irene Becker
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De Evangelische Broedergemeente in Den Haag e.o.
(Hernhutters) is op zoek naar een
PENNINGMEESTER M/V
De penningmeester is een vrijwilliger die de Oudstenraad, waarin ook
vrijwilligers zitting hebben, adviseert op financieel gebied en is tevens
ambtshalve lid van de Oudstenraad.
Het is een interessant, veelzijdig en uitdagende functie binnen de Oudstenraad.
Het gaat hierbij om een bestuursfunctie, waarbij de penningmeester
verantwoording verschuldigd is aan de OR en draagt zorg voor:
 het innen van de Kerkelijke Bijdragen
 het afhandelen van betalingen aan derden na besluitvorming
van de OR en ziet toe in hoeverre deze afhandeling past in het
financieel kader van de kerk
 het beheren van de gelden binnen de gemeente in samenwerking met de voorzitter en de dominee
 zorgen voor de afdrachten aan het Provinciaal Bestuur
Van bovenstaande werkzaamheden doet de penningmeester per kwartaal verslag aan de Oudstenraad en per halfjaar aan de Algemene Ledenvergadering. Daarnaast stelt de penningmeester, in overleg met de
Oudstenraad, de begroting op voor het komend jaar dit alles
conform de kerkorde en het beheersreglement van de Europees Continentaal Bruder Uniteit (ECP).
Voorts boekt hij de financiële posten in een geautomatiseerd systeem
zodat een jaarrekening kan worden opgemaakt.
Verder is het belangrijk dat de penningmeester meedenkt over de
financiën van de gemeente. Gedacht moet worden aan onder andere het
meedenken over een meerjarenbegroting en eventuele financiële haalbaarheid.
We denken aan een persoon die nu al werkzaam is in de financiële sector of grote affiniteit heeft met bovenstaande zaken.
Mensen buiten deze sector, maar die interesse hebben in het penningmeesterschap kunnen ook reageren.
Onze voorkeur gaat uit naar iemand die belijdend lid is van een kerkgenootschap.
De Heer zegt: zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten.
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Wat kan de penningmeester aan vergoeding verwachten:
Hij/zij ontvangt onkosten vergoeding, die vergelijkbaar is met
vergoeding voor vrijwilligers (zie hiervoor de regels van de Belastingdienst).
Wij verwachten van u:
 Kerkelijke betrokkenheid
 Ervaring in financiële administratie
 Kennis van geautomatiseerde boekhouding en bereid nieuwe
systemen eigen te maken
 Goede communicatieve vaardigheden
 Bereidheid om in teamverband te werken
 Samenwerking met penningmeesters van andere gemeenten
Sollicitaties met CV zenden tot uiterlijk 30 november aan:
Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o.
t.a.v. de voorzitter OR
Postbus 18565; 2502 EN Den Haag
Voor telefonische informatie kunt u terecht bij de predikant:
zr. Christine Welschen: 06-17400604
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Weekoverzicht
Dag

Tijd

Activiteit

zondag

10:00

Preekdienst

Verantwoording
ds. C. Welschen

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

13:00

Pasensi oefent

zr. M. Clark

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

Broedergroep

br. B. Boeijnk

Kerkkantoor

dinsdag:

19:00

Bijbelstudie

3de dinsdag

19:00-21:oo

Zusterkring

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

donderdag

14.00-16.00

60+ club

br. H. Belfor en
zr. E. Kappel

18:00

Bijbelstudie

ds. C. Welschen

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

- Hindoestaanse Christelijke werkgroep:
Elke 2e zondag van de maand dienst om 14.00 uur
Ds. Stam:06- 55921111
- Laak:
2e en 4e zaterdag dienst in Huize Stanfasti
Br. Belfor: 06-26962780
- Zoetermeer:
1e en 3e zondag dienst aan de Julianalaan 3
Ds. C. Welschen : 015- 8875820
- Leiden:
Elke 1e zaterdag van de maand om 15.00 uur dienst in
Merenwijk, Rosmolen 28
Zr. L. Pronk: 06-30337491 / 071-5219668
De Heer zegt: zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten.
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Mededelingen uit andere Gemeenten
Viering jubileum ‘100 jaar Kinderhuis Leliëndaal’ in Zeist.

Op 27 oktober a.s. is het precies 100 jaar geleden dat Kinderhuis
Leliëndaal werd ingewijd onder de leiding van zendeling H. M. Bielke.
Zendeling Bielke werd in 1909 als eerste uitgezonden om het evangelie
te verkondigen onder de Javanen, die vanaf 1890 uit Nederlands Indië
naar Suriname werden overgebracht om als contractarbeiders te werken op de plantages. In 1902 werd de aandacht op hen gevestigd tijdens de Algemene Zendingsconferentie die plaatsvond in Den Haag.
De noodzaak van zendingsarbeid onder de Javaanse immigranten
werd bepleit door praeses R. Voullaire. Aangezien van de Nederlandse
Zendingsgenootschappen een besluit uitbleef, besloot de Hernhutterzending om zich over de Javanen te ontfermen.
Zendeling Bielke vestigde zich in 1911 op Leliëndaal, een door gekerstende slaven en creolen verlaten zendingspost, na eerst anderhalf jaar
in Paramaribo te hebben gewoond. Leliëndaal werd nieuw leven ingeblazen om als centrum te dienen voor de Javanenzending.
In 1918 brak wereldwijd de Spaanse griepepidemie uit. De griep eiste
vele doden en vanuit het gouvernement werd op Bielke een beroep gedaan om wezen (als gevolg van de griep) en verwaarloosde kinderen
op te vangen. Aan deze noodkreet kon worden voldaan doordat de
14
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firma C.Kersten & Co in dat jaar zijn 150ste verjaardag vierde. Het bedrijf vond het niet gepast om feest te vieren in verband met de Eerste
Wereldoorlog en besloot een offerande te doen. De offerande werd bestemd voor het kinderhuis, dat ‘Opvoedingsgesticht voor kinderen van
Nederlands Indische immigranten’ werd genoemd. Op 27 oktober 1918
was de inwijding van het kinderhuis en zendeling Bielke schrijft in zijn
Diarium – het dagboek dat hij bijhield – dat alles voor de inwijding netjes in orde is gemaakt onder de leiding van evangelist Kasanmoekmin,
die hij kortheidshalve Kasan noemt. Verder meldt hij dat het kinderhuis
netjes, door de Javanen op eigen initiatief, is versierd met papieren lantaarns respectievelijk lampions. Hij houdt een korte dienst en leest voor
uit Matheus 19: 13-15 en 18: 5-7; de kinderen zingen aardig en
Kasanmoekmin spreekt kort, waarna broeder Schmiedecke in het Nederlands een inwijdingsgebed uitspreekt. Hierna volgde traktatie.
Wat begon met 10 Javaanse kinderen, is in de jaren 50 van de vorige
eeuw uitgegroeid tot een tehuis, waar niet alleen Javaanse, maar ook
Indiaanse kinderen werden opgevangen en verzorgd. De samenstelling werd in de jaren 70 in toenemende multicultureel, met Javaanse
kinderen nog in de meerderheid, maar gaandeweg nam het aantal kinderen van Creoolse en Marron afkomst toe. Zo’n 70 tot 80 kinderen
vinden er tegenwoordig een thuis; in meerderheid Marronkinderen uit
Sipaliwini en Brokopondo. In het ZZg Nieuws, nr. 3, najaar 2018, lezen
wij dat de ‘kinderen komen uit gebroken gezinnen met structureel geldgebrek. Sommigen hebben verslaafde ouders, anderen zijn thuis mishandeld of zelfs misbruikt’.
Al bij al een tehuis met een boeiende geschiedenis die op verschillende
wijze tijdens de jubileumviering zal worden belicht.
Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum komt een gedenkboek uit.
In ‘Die tijd vergeet ik nooit. Herinneringen aan Kinderhuis Leliëndaal’,
geschreven door Hariëtte Mingoen, wordt de geschiedenis van het kinderhuis aan de hand van documenten uit archieven, verteld. Ook laat
zr. Mingoen verzorgers en pupillen van vroeger en van nu aan het
woord. Voor het eerst komen wij via hun verhalen te weten wat in de
hoofden en harten van de kinderen is omgegaan en wat het kinderhuis
voor hun verdere leven heeft betekend. De verhalen worden in het
boek afgewisseld met gedichten en de beeldende kunst van twee
broers, beide ex-pupillen, die een leven lang beelden van het tehuis
met zich meedragen. De een verwerkt de beelden in gedichten, de ander in tekeningen en schilderingen.
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Het gedenkboek wordt gepresenteerd tijdens de jubileumviering in
Zeist op 27 oktober a.s. U kunt nu al intekenen voor het gedenkboek.
De intekenprijs is € 18 (excl. portokosten). Intekenen kan via Leliendaal100@gmail.com met vermelding van uw contactgegevens.
Naast het gedenkboek, zullen wij de première beleven van de documentaire ‘Leliëndaal 100’ van het team DOCU125.
De film geeft een waardevol beeld van het dagelijks leven in het kinderhuis en van de vele uitdagingen.
Kunstenaar Robert Bosari, die als kind in het tehuis woonde, belicht het
kinderhuis met zijn beeldende kunst die geëxposeerd wordt in Museum Het Hernhutter Huis. De opening van deze expositie vindt ook
plaats tijdens de jubileumviering.
Dit alles wordt vooraf gegaan door een dankdienst, waarna ruimschoots gelegenheid is voor gezelligheid, ontmoeting, en voor eten en
drinken.
U bent van harte welkom. Wel even melden: Leliëndaal100@gmail.com
of 06-20971300. Dit kan tot uiterlijk 12 oktober 2018.
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Offerandes juli 2018
Den Haag Bedrag

Bestemming

01-07-2018 € 96,77
€ 101,35
€ 106,35

Eigen gemeente
Scholing Marowijne Suriname
Aflossing hypotheek

08-01-2017 € 71,40
€ 51,20
€ 42,85

Eigen gemeente
Kerkmuziek
Aflossing hypotheek

15-07-2018 € 105,69
€ 75,51
€ 104,35

Eigen gemeente
Diaconie
Aflossing hypotheek

22-07-2018 € 62,17
€ 67,62
€ 43,30

Eigen gemeente
Verwarming
Aflossing hypotheek

29-07-2018 € 100,10
€ 94,10
€ 89,21

Eigen gemeente
Skin
Aflossing hypotheek

05-08-2018 € 150,30
€ 110,65
€ 58,28

Eigen gemeente
Zondagschool
Aflossing hypotheek

12-08-2018 € 137,25
€ 54,20
€ 53,45

Eigen gemeente
Schoonmaak
Aflossing hypotheek

19-08-2018 € 64,10
€ 61,84
€ 58,25

Eigen gemeente
Fondsenwerving
Aflossing hypotheek

25-08-2018 € 56,92

Kerkelijk werk

26-08-2018 € 207,62
€ 102,97
€ 110,98

Eigen gemeente
EU vrouwenconferentie
Aflossing hypotheek

02-09-2018 € 54,30
€ 84,10
€ 58,87

Eigen gemeente
Kerkmuziek
Aflossing hypotheek
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Leiden
01-09-2018

€ 49,00

Eigen gemeente

€ 38,80
€ 48,40

Eigen Gemeente
Huur Kerkgebouw (Z.M.)

Zoetermeer
01-07-2018

Opbrengst broodjes
22 07 2018
29 07 2018
05 08 2018
19 08 2018
26 08 2018
02 09 2018

€ 36,50
€ 54,00
€ 45,40
€ 79,00
€ 48,20
€ 29,50

Bijzondere ontvangsten
08 07 2018
04 08 2018
04 09 2018

€ 50,00 Gift familie Starke
€ 83,80 Avondzege broeder Fernandes (90)
€ 185,83 Uitvaart M.A. Ferdinand (kleinzoon zr. Bijlhout)

Antwoorden Vragenspel
01. Jona 2. Hanna 3. Jozef 4. David en Jonathan
05. David 6.Mikal 7. Zacharias 8. De schenker
09. Stefanus, of Dorkas 10. Avondmaal 11.Lazarus 12. De vijfde dag
13. Huis Gods 14. Hanna en Peninna 15. In een mand 16. Sadrak, Mesak en
Abednego

17. Israël 18. Petrus 19. Zacheus 20. Haman
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Dienstenrooster
Evangelische Broedergemeente
Haaglanden e.o.
Chasséstraat 1 Den Haag
Kerk: 070 – 2150565
Oktober 2018 en november 2018

In de kerk uw koninkrijk kome
07 okt

10.00 uur

Oogstfeest

14 okt

10.00 uur

Preekdienst/gem.vergadering ds. Chr. Welschen

21 okt

10.00 uur

Preekdienst en Avondmaal

ds. Chr. Welschen

28 okt

11.00 uur

Jongerendienst

zondagschool

04 nov

10.00 uur

Preekdienst / Doop

ds. Chr. Welschen

11 nov

10.00 uur

Preekdienst / wroko man dei

ds. Chr.Welschen

18 nov

10.00 uur

Preekdienst

ds. Chr.Welschen

25 nov

11.00 uur

Preekdienst / Srefidensi

zr. G.Bendt-Wijsman

02 dec

10.00 uur

Preekdienst /Hosiana

ds. Chr.Welschen

09 dec

10.00 uur

Preekdienst / Gemeente zingt

ds. Chr.Welschen

16 dec

10.00 uur

Preekdienst

ds. Chr.Welschen

ds. Chr. Welschen

Diensten van de Hindoestaans Christelijke Werkgroep in de
Chasséstraat 1
14 okt
11 nov

14.00 uur
14.00 uur

Hindoestaans Chr. Werkgroep

De Heer zegt: zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten.

br. V. Shantiprekash
br. V. Shantiprekash

Jesaja 66:13

19

In de ADVENTSKERK Julianalaan 3, wijk 12, ZOETERMEER
07 okt
21 okt

14.00 uur
14.00 uur

04 nov
11 nov
18 nov

14.00 uur
10.00uur
14.00 uur

Oogstfeest
Themadag
Avondmaal
Gezamenlijke dienst UKK
Zangdienst/overdenking

ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
ds.Chr.Welschen
br. H.J.C Belfor

In HUIZE STANFASTI 1ste Laakdwarsweg 7, DEN HAAG
13 okt
27 okt
10 nov
24 nov

19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur

Zangdienst
Zangdienst
Aria zangdienst
Zangdienst

In DIENSTENCENTRUM
Merenwijk, LEIDEN
6 okt
3 nov
1 dec

15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur

Merenwijk

Preekdienst
Preekdienst
Preekdienst

zr. E. Bronne/zr.Y karon
br. H.J.C. Belfor/zr.I Blijd
zr. E.Bronne/zr. A. Gersie
br. H.J Belfor/zr.Y Karon

Rosmolen 28,
ds. Ch. Welschen
ds. Ch. Welschen
ds. Ch. Welschen

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

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

Het maandnieuws verschijnt 6 keer per jaar. \
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Geef uw nieuwe adres door :
Chasséstraat 1
2518 RV Den Haag

__________________
TNT Post
Port betaald
Port Payé
Pays-Bas
__________________
__________________

Maandnieuws:
Contactblad van de Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o
Verschijnt sinds 1973
Redactie : I. Becker– H. Mingoen - V. Winter - M. Weidum
Redactieadres : Chasséstraat 1 2518RV Den Haag
Kopij sturen naar: redactieebghaaglanden@hotmail.nl
Retouradres Maandnieuws: Chasséstraat 1 2518 RV Den Haag
Kopij en advertenties voor de volgende uitgave graag
vóór de 5e van de maand inleveren.

