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Woord voor de maand oktober
Wanneer je veel bezit, geef dan ook ruimhartig.
Wanneer je zelf maar weinig bezit,
aarzel dan niet om van dat beetje toch te geven.
Tobit 4.8

Woord voor de maand november
Ik weet echter: mijn Verlosser leeft.
Job 19:25
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Overdenking
Geef - ik wil, maar ik heb zo weinig.
Geef - als ik van het weinige geef, blijft er niet meer over voor mij.
De oproep om te geven, kennen wij.
De angst, zelf onvoldoende te hebben, kennen wij ook.
Soms gaat het om bezit,
een andere keer gaat het om kracht,
een andere keer gaat het om het delen van de inspiratie of je motivatie.
En toch lijkt het, alsof wij nooit voldoende hebben om vrijgevig te zijn.
Geven is de ervaring: ik kan iets geven, ik ben rijk, ik heb voldoende
ideeën en voldoende kracht. En: wie geeft, die wordt gegeven.
Deze ervaring doen veel mensen op - onafhankelijk of zij in een kamp
voor verdreven mensen moeten leven of midden in een stad als Den
Haag, Zoetermeer of Leiden. Mensen met en zonder geld, mensen met
blakende of met slechte gezondheid, mensen met overschietende
kracht en mensen die uitgeput zijn.
Als je bij jezelf erkent: ik kan en wil dit of dat geven, ben je actief in je
omgeving - en je wordt deel van de maatschappij om je heen. Tegelijkertijd krijg je een gezicht: dit is de man, die zijn kennis over fietsenreparatie deelt; dit is de vrouw, die eten deelt, en dit is het kind, dat zijn
muziek gebruikt om anderen blij te maken....
Wij kunnen geven en dus delen met onze omgeving, omdat God ons
iets heeft gegeven. Hij heeft ons zo geschapen - en wij mogen het genieten.
Wat geeft u in deze week - aan wie?
De zaad van een zonnebloem is beperkt. En toch strooit ze alle zaadjes uit vol hoop, dat er volgend jaar een nieuwe zonnebloem ergens
ontstaat.
Ook u bent rijk aan zaadjes! Wat u uitstrooit - dus deelt - alleen dat kan
opgaan, morgen of overmorgen of in een jaar....
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.
JONG en OUD Middag
Het is zover: De start is gemaakt voor een gezellige middag met dammen en schaken, met huiswerkbegeleiding en zingen, ... en natuurlijk
koken en eten.
Op woensdag middag is iedereen welkom
14.00 uur: spelen, huiswerk en praten
16.00 uur: gezamenlijk koken en de tafels dekken
17.00 uur: gezamenlijk eten en daarna opruimen
Het eten zal per portie € 3.50 kosten. Wij hopen, als we heel zuinig zijn,
deze prijs te kunnen houden.
Hartelijk welkom!
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Zendingsfeest september 2019
Na maanden voorbereiding voor het jaarlijks terug kerend zendingsfeest in Zeist was het op 21 september 2019 weer zover.
Onze deelname als EBG-Haaglanden en Omgeving word altijd enthousiast ontvangen door onze gemeente.
Ook dit jaar was er een bus, en met een geringe bijdrage werd je in de
gelegenheid gesteld met de bus af te reizen, waar van er gretig gebruik
is gemaakt.
Begin punt van de bus was de Chasséstraat, 2de ophaalpunt Steungroep Den haag-Laak en als laatste Steungroep Zoetermeer.
De sfeer in de bus was goed, en middels gebed en zang gevraagd voor
een goede afloop van de dag.
Na aankomst werden de kraampjes ingericht met medewerking van
een ieder.
Door giften ontvangen van diverse gemeenteleden zijn wij in staat geweest een divers menu samen te stellen voor de verkoop.
Rondom het plein troffen wij de boekenmarkt ,bazaar en natuurlijk de
verschillende eettenten van de verschillende EBG gemeenten uit Nederland.
Het thema van dit jaar was :
“NAAR HET ONBEKENDE LAND”.
(OVER MIGREREN ,ONTWORTELD ZIJN EN VERTROUWEN)
Aanvang om 10.30 met ontvangst door een blazersgroep uit Zeist
Kerkdienst om 11.00u – 12.30 met als lead Wie Egi Kerki uit Amsterdam
Behalve preek, had je ook voordrachten en een kooroptreden.
Na dienst was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Van 14.00 -15.00u keuze uit verschillende workshops
Een van de workshops die altijd een goede opkomst heeft is de samenzang in de kerk waarbij liedjes worden aangeleerd en aangedragen.
Door de keuze van de liedjes hebben de meeste participanten het gevoel hun “’jeugd”’ te doen herleven.
De dag werd afgesloten met een liefdemaal.
Ook na afloop werd er gezamenlijk opgeruimd en de spullen naar de
bus gedragen.
De opbrengst voor Den haag was weer naar tevredenheid ,en mogen
terug zien op een geslaagde dag.
De totale opbrengst van deze dag : Het opvangkamp voor vluchtelingen Dzaleka in Malawi.JOOM
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JOngeren en Ouderen Middag
Op woensdagmiddag 9
oktober 2019
hadden we
onze eerste
activiteiten
middag in
EBG - Haaglanden e.o.
Jammer genoeg waren
er slechts 3 deelnemers die het volledige programma hebben gevolgd,
maar dat mocht de pret niet drukken. Een spannende "Mens-Erger-Jeniet competitie werd gewonnen door zuster Ioné Buitenweg, gevolgd
door, zuster Christine Welschen op de 2e plaats en broeder Hedwig
Callender moest met de bronzen medaille genoegen nemen. Daarna
werden de eerste damlessen gevolgd onder leiding van broeder Hedwig. Na het dammen werd lekkere bami met kip klaargemaakt door de
zusters Ioné en Christine. Aan het einde van de middag sloten de zusters Marcia Weidum en Karin Madirsan zich nog aan bij het gezelschap
en hebben we in een gezellige sfeer samen het gekookte opgegeten.
Volgende week, woensdagmiddag 16 oktober, hebben we onze 2e
JOOM activiteiten middag. Van 14.00 tot 18.00 uur. De inloop is al
vanaf 13.00 uur. De kooklessen zullen dan onder leiding staan van zuster Corrie Lino. Iedereen wordt van harte uitgenodigd met zijn of haar
deelname de gezelligheid te komen verhogen. Voor deelname aan de
middag vragen we een bijdrage van slechts €,3,50 om de kosten, inclusief het eten, te dekken. Degenen die vooruit betalen voor hun deelname hebben voorrang.

br.Hedwig Callender
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Themadienst op 13 oktober 2019
De preekdienst van broeder Toemin op 13 oktober was een themadienst. Het Atelier van de Toekomst mocht de preekdienst van broeder
Toemin gebruiken om een thema te behandelen. Dit thema was het
verhaal achter de liederen die wij vaak in de kerk zingen.
De leden van deze werkgroep hebben hier veel speurwerk voor gedaan.
Er waren 5 gemeenteleden die mee hebben gedaan aan deze dienst:
Zuster Martha Deekman, Broeder Ruben Verwey, Broeder Waldo Idoe,
Zuster Henna Tjauw-Foe en zuster Latonya Lo- Kioeg-Shioe.
Werkgroep Het Atelier van de Toekomst
Zaterdag 26 oktober vindt de
najaarsschoonmaak plaats. Wilt u
meehelpen met schoonmaken?
U bent vanaf 10:00 uur van harte
welkom met of zonder schort.

Nieuwe catechisatiecursus!
De catechisatiecursus is de formele basis om belijdenis of de
volwassendoop te kunnen doen.
Wij verdiepen ons in de bijbel, in het geloof en in de geschiedenis, opbouw en recht van onze EBG. Iedereen, die hierover geïnformeerd wil worden kan contact opnemen met ds.
Chr. Welschen.
Telefoon: 015-8875820 of 06-17400604
Email: christine@welschen.net
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Reis je mee
Spetterende kerstmusical

Waar: EBG Haaglanden
Wie: Acteurs v.d. Gemeente EBG Haaglanden e.o.
Hoe laat: 14:30 - 17:30
Prijs: vrijwillige bijdrage
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Mededelingen van de Oudstenraad
Voor contacten met gemeenteleden hebben wij de juiste contactgegevens nodig.
Gemeente Jezus Christus leeft vanuit de gemeenschap die Jezus
Christus heeft gesticht.
Het is een gemeenschap die onderhoudend wilt zijn en heeft mensen
nodig, die zich daarvoor willen inzetten. Wij als Broedergemeente zijn
een kleine gemeenschap met een redelijk grote uitstraling. Het contact
met alle leden - jong of oud – moet blijvend worden onderhouden.
Wij hebben vastgesteld dat veel contactgegevens in onze administratie
niet meer kloppen. Vanaf maandag 14 oktober 2019 gaat een groep
toegewijde gemeenteleden huis aan huis bij deze leden langs om de
Naam, Adres en Woonplaats (NAW) gegevens te controleren. Ook zal
een telefoonpanel via de bij ons bekende telefoonnummers de NAW
gegevens controleren. Bij dit contact zullen wij ook aan de gemeenteleden vragen als zij opgenomen willen blijven in onze administratie als
lid van de EBG Haaglanden.
Het als gemeente belangrijk in de administratie lidmaten opgenomen te
hebben die dit ook willen en kennis dragen van de rechten en plichten
van dit lidmaatschap.
In de kerkorde lezen wij over het lidmaatschap:
§ 1003
1 Grondslag voor het lidmaatschap van de Broeder-Uniteit is de doop.
2 Ook kinderen van leden van de Broeder-Uniteit worden door hun doop
lid van de Broeder-Uniteit. Kinderen, die nog niet gedoopt zijn, worden
in het werk van de gemeente betrokken (§§ 56. 1661).
§ 1482
De afzonderlijke leden zijn verplicht, door een regelmatige bijdrage (kerkelijke bijdrage) ten bate van de opdrachten van de gemeente en de
hele Broeder- Uniteit het hunne bij te dragen. Ook van de leden, die
nog niet alle rechten en
plichten aanvaard hebben, maar wel over
een eigen inkomen beschikken, wordt de betaling van een kerkelijke
bijdrage verwacht (§§ 1004,3. 1408,3.3).
De hoogte van de kerkelijke bijdrage stelt ieder lid aan de hand
van zijn inkomen zelf vast. (Minimum € 15,00 per maand). Voor de eigen aangifte stelt de Synode een grondtabel op, die minimumtarieven
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en richtlijnen bevat. De Broeder-Uniteit verwacht een gewetensvolle beslissing voor de Heer .
Lid zijn houdt dus in, uzelf te laten zien binnen deze organisatie - via de
kerkelijke bijdrage en verbondenheid met de geloofsgemeenschap. Wij
hopen, dat wij begin 2020 weten hoeveel mensen daadwerkelijk lid van
onze gemeente zijn.
Als wij ondanks alle inspanning geen juiste adresgegevens weten te
achterhalen zullen wij genoodzaakt zijn om de leden waarmee wij geen
contact hebben kunnen leggen niet meer op te nemen in onze administratie. Dringende oproep daarmee ook aan u: Mocht u familieleden
of vrienden en kennissen in uw omgeving hebben waarvan u weet dat
zij ooit lid van de gemeente Haaglanden waren stelt u ze dan a.u.b. van
deze actie op de hoogte zodat zij ook met ons contact op kunnen nemen.
Daarom: Neem contact met ons op!
Dat kan via de predikant: 06 174 00 604
via de Oudstenraad-voorzitter 06 29627980
op maandag: vanaf 11.00 uur -14.00 uur op het kerkkantoor:070-2150565
Werkgroep Gemeenteopbouw
Beste broeders en zusters,
Het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) heeft in zijn huidige beleidsplan het faciliteren van dialoog binnen de wereldwijde Broedergemeente als een van zijn hoofdtaken beschreven. Afgelopen jaar hebben zij
een consultatie (conferentie) tussen de Provincies Suriname en Jamaica georganiseerd. Daarvan is inmiddels een boekje verschenen. Dit
jaar zal van 6 november tot en met 11 november een consultatie met
vertegenwoordigers van de provincies Zuid-Afrika en ECP plaats vinden in Zuid-Afrika. Met name Nederlandse en Duitse Broedergemeenteleden worden uitgenodigd om een ontmoeting met Zuid-Afrikaanse
zusters en broeders te hebben en uit te wisselen over de identiteit van
de Broedergemeente en de eenheid in de Uniteit. Op verzoek van het
Provinciaal bezoek zal ik namens EBGN deelnemen aan deze consultatie en de resultaten hier in Nederland communiceren. Ik hoop vanuit
mijn rol als gemeentelid, bestuurslid en lid van de Centrale Raad een
bijdrage te kunnen leveren aan deze consultatie.
br. V Winter
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Uitnodiging voor Oudstenfeest, 10 november 2019.
Alles wat je doet, elke druppel bloed, zweet en tranen die je in je werk
stopt, maakt een verschil voor ons land, voor onze aarde.
Weet dat je gewaardeerd wordt! Michelle Obama
Beste zusters en broeders,

Wat Michelle Obama zegt voor de overheidsmedewerkers in Amerika geldt ook voor u. U, die uw tijd, uw hart en uw liefde inbrengt
in de EBG Haaglanden en ook in het werk voor en van God op deze aarde. Door uw inzet bent u dienaar en dienares van Jezus
Christus. Op het oudstenfeest vieren wij dit met elkaar. Elke dienaar en dienares is van harte uitgenodigd op zondag 10 november
2019 uw dienst te laten zegenen.

Bedrijfshulpverlening (BHV) EBG Haaglanden
Vanuit de OR van de EBG Haaglanden is er een werkgroep Veiligheid (
voortkomend uit het beleidsplan) gevraagd om te kijken naar de huidige
inrichting van onze BHV-organisatie. De werkgroep bestaat uit Martha
Jamin, Vanessa Toppin en Benno Boeijink.
Deze werkgroep is een aantal keren bij elkaar gekomen om hierover te
praten. De eerste vraag is natuurlijk: “Is er een verplichting tot het hebben van een BHV-organisatie”. Dit is onderzocht en het antwoord is
“Nee”. Het hebben van een BHV-organisatie is geregeld in de Arbowet.
De Arbowet is alleen van toepassing als er een werkgever/werknemer
relatie is of dat er vrijwilligers zijn die een vergoeding krijgen boven de
€ 1.700 (tarief 2019) op jaarbasis. Vrijwilligers vallen sinds 1 januari
2007 niet meer onder de Arbowet.
Binnen EBG Haaglanden is de predikant de enige die een werkgever/werknemer relatie heeft. De werkgever/werknemer relatie is tussen
de predikante en het PB. Ondanks dat er geen werkgever/ werknemer
relatie is, heeft EBG Haaglanden wel een zorgplicht.
Vrijwilligers die werkzaamheden verrichten moeten hun werk veilig
kunnen doen. Bezoekers die gebruik maken van het kerkgebouw moet
veilig van het gebouw gebruik kunnen maken. Dat wil zeggen dat de
blusmiddelen toereikend zijn, dat er een noodverlichting is, dat er geen
obstakels zijn die mensen hinderen etc. Alles wat u thuis ook moet
doen om het veilig te houden. Bij veiligheid denkt men vaak aan een
brand of ongeval, maar is dat wel het grootste risico? Risico is de kans
op een calamiteit vermenigvuldigd met de impact. De impact is zowel
materieel (economische schade) als immaterieel (bijvoorbeeld imagoschade). Belangrijk is dus om een risico-inventarisatie en evaluatie
Zoek de vrede en jaag die na
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(een RI&E) op te stellen. Als werkgroep hebben wij daarvoor twee documenten geraadpleegd. Het handboek veiligheid en religie, een uitgave van de gemeente Den Haag en Rotterdam, en het model risicoinventarisatie en evaluatie van de Protestantse kerk. Om de risico’s te
beperken zijn al een aantal maatregelen genomen. Er is een ontruimingsplan (moet nog goedgekeurd worden door de OR), een lijst met
noodnummers en op basis van de kerkorde verantwoordelijkheden
toebedeeld aan de predikant en de OR.
In een werkoverleg met de OR hebben wij het RI&E-document gepresenteerd voor de gemeente Haaglanden. De werkgroep kan niet alle
risico’s inschatten, hiervoor is hulp nodig van de OR. Risico is dus
meer dan een brand of ongeval. Risico’s liggen ook op de loer op het
gebied van hygiëne, leeftijd van de bezoekers, de gebruikte middelen
etc. Samen met de OR lopen we de risico’s langs, zodat de benodigde
preventiemaatregelen genomen worden.
Mensen denken weleens dat alleen BHV’ers kunnen optreden omdat zij
daarvoor opgeleid zijn. Dit is een misverstand, iedereen is eigenlijk
hulpverlener. Iedereen kan 112 bellen, iedereen kan indien nodig de
deur openhouden voor hulpdiensten. Een BHV’er heeft geleerd om in
bepaalde situaties te handelen door de beschikbare middelen te gebruiken, maar ze zijn geen brandweerman, arts of ambulance broeder.
BHV’er zijn is geen beroep, bij calamiteiten wordt het werk overgelaten
aan de echte professionals.
De werkgroep veiligheid
Beste Gemeenteleden,
Voor het onderhoud en renovatie van ons kerkgebouw hebben we dit
jaar de Club van 100 in het leven geroepen. We hebben uitgerekend
dat met een extra bijdrage van 100 leden van € 10 per maand, we de
vaste onderhoudskosten makkelijk kunnen betalen. Binnen de gemeente hebben we tot nu toe 44 deelnemers in de Club van 100. De ontbrekende 56 deelnemers proberen we ook buiten de kerk te vinden. Wij
zullen in de komende maanden van 2019 ons ook richten op de nietactieve EBG-ers in onze regio. Kijk met ons mee in uw omgeving, netwerk of familie naar "slapende" Anitrie mensen. We willen hen graag
welkom heten in onze kerkgemeente. Wij van de fondsenwerving zullen
deze mensen op een passende manier aanspreken op hun emotionele
binding met onze kerk, door in de Club van 100 te participeren. Kunnen
we op uw bijdrage en hulp rekenen??? Meld u zich alstublieft voor 31
december 2019!!!!!!
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Weekoverzicht
Dag

Tijd

Activiteit

zondag

10:00

Preekdienst

Verantwoording
ds. C. Welschen

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

13:00

Pasensi oefent

zr. M. Clark

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

Broedergroep

br. B. Boeijnk

Kerkkantoor

dinsdag:

19:00

Bijbelstudie

3de dinsdag

19:00-21:oo

Zusterkring

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

donderdag

14.00-16.00

60+ club

br. H. Belfor en
zr. E. Kappel

18:00

Bijbelstudie

ds. C. Welschen

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

- Hindoestaanse Christelijke werkgroep:
Elke 2e zondag van de maand dienst om 14.00 uur
Ds. Stam:06- 55921111
- Laak:
2e en 4e zaterdag dienst in Huize Stanfasti
Br. Belfor: 06-26962780
- Zoetermeer:
1e en 3e zondag dienst aan de Julianalaan 3
Ds. C. Welschen : 015- 8875820
- Leiden:
Elke 1e zaterdag van de maand om 15.00 uur dienst in
Merenwijk, Rosmolen 28
Zr. L. Pronk: 06-30337491 / 071-5219668
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Mededelingen van de Redactie
Beste broeder of zuster,
Twee maandelijks wordt het maandnieuws aangeboden aan de abonnees van het maandnieuws. De kosten voor het ontvangen van het
maandnieuws bedragen per jaar € 15,00. Wij willen op deze wijze onder uw aandacht brengen dat de betaling dient te geschieden door
overmaking van dit bedrag op rekeningnummer NL86INGB0000361737
t.n.v. De Evangelische Broedergemeente te Den Haag. Vriendelijk
verzoek om bij de omschrijving maandnieuws te vermelden. Wij verzoeken u de betaling voor het jaar 2020 uiterlijk op 1 februari 2020 over
te maken.
Mochten wij geen betaling ontvangen dan gaan wij ervan uit dat u
geen prijs meer stelt op het maandnieuws en zullen wij deze ook niet
meer aan u verzenden. Mocht u over het maandnieuws en de betaling
van uw bijdrage vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de
redactie via email: redactieebghaaglanden@hotmail.nl of telefonisch
op telefoonnummer 070 2150565 op maandag tussen 11.00 en 14.00
uur. Gezien de (toenemende) kosten van het maandnieuws zullen wij
vanaf de volgende uitgave van het maandnieuws(editie december
/januari ) mogelijk voor een andere opzet kiezen.
Met broederlijke en zusterlijke groeten,
De redactie van het maandnieuws.

Mededelingen van Prosisa
Landelijke vrouwencontactdag op 12 oktober 2019
in verband met de viering van 20 jaar bestaan CVR
Met 13 Prosisaleden vertrokken wij naar Zeist voor de viering 20 jaar
bestaan van Centrale Vrouwenraad (CVR).
Er was een mini symposium aangekoppeld met als thema’s “Vrouwen
op het kansel” en “Vrouwen op een leidinggevende positie binnen de
structuren van de kerk”.
Ds. Rhoïnde Mijnals-Doth verzorgde de opening met een lied en gebed. We werden welkom geheten door de voorzitter van de CVR Nadra
Echteld.
Zoek de vrede en jaag die na
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Zr Haydy Nelson van de Oecumenische Vrouwensynode van de Protestantse Gemeente A’dam ZO/PKN vertelde ons over haar achtergrond en de geschiedenis van vrouwen binnen de EBG op leidinggevende posities binnen de structuren van de kerk.
Uit haar presentatie bleek dat vanaf het begin in de geschiedenis van
de EBG, vrouwen belangrijke posities bekleedden of hun man adviseerden (zoals de gravin Von Zinzendorf). In de periode tot 1760
namen er in het verleden veel vrouwen deel aan de Synode
Dat was een verrassing omdat zij nog meer namen kon noemen en
voorbeelden uit het verleden kon laten zien waar dat uit blijkt of bleek.
En als je naar onze tijd kijkt, is dat iets minder, maar die zijn er wel.
Wij werden door haar ook geattendeerd op de “Vrouwenbijbel 2016”.
De EBG is thans een voortrekker van gelijke kansen voor vrouwen binnen de structuren van de kerk.
Ds. R. Mijnals-Doth vertelde hoe het proces bij haar gegaan is voor zij
dominee werd (zij komt uit een familie die veel voorgangers voortgebracht heeft) en hoe er werd gekeken naar een vrouwelijke dominee in
haar beginperiode.
Er zijn nu maar 2 vrouwelijke dominees, ds. R. Mijnals en ds. C.
Welschen
Gelukkig zijn er vrouwelijke theologiestudenten, die als rolmodel fungeren voor de jeugd. Ook andere vrouwelijke dominees en voorgangers
worden gestimuleerd en geadviseerd om zich op te geven voor diverse
(hogere) functies binnen de EBG-kerk.
Er zijn inspirerende voorbeelden gegeven, bijvoorbeeld door zr C.
Haaswijk uit Rotterdam.
Er was een paneldiscussie waarin 4 personen ( 2 vrouwen en 2 mannen ) over 3 stellingen hun mening konden geven en discussiëren.
De volgende kwesties en onderwerpen zijn aan de orde geweest in deze discussie: Wat betekent dominee zijn; de EBG kerk moet transparanter zijn en zo meer mogelijkheden creëren voor het aantrekken van
jonge vrouwelijke predikanten; diverse administratieve taken neerleggen bij of delegeren aan anderen; hoe de jeugd te enthousiasmeren
en meer bij de kerk te betrekken.
Kortom de kerk heeft naast een geestelijke of spirituele taak ook een
maatschappelijke taak.
Er waren gastoptredens van zangeres Denise Jannah, een dichteres
Sanguila Vabrie. Het geloof en de vrouw was steeds de rode draad.
Er was een heerlijke lunch en er werden heerlijke koeken en gebak
verkocht t.b.v. de CVR.
“Meet and greet”, want we kwamen ook zusters tegen die we lang niet
Zoek de vrede en jaag die na
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hadden gezien.
De dag werd vervolgd met felicitaties aan de jarige CVR. br. Vivian
Winter die namens de OR van de EBG Haaglanden e.o. aanwezig
was, heeft ook zijn felicitatie uitgebracht.
Er werden liedjes gezongen.
Zr Benigna Carstens, contactpersoon Vrouwenwerk ECP, vertelde over
haar rol hierin en over wat Verbondsbeker inhoudt. Hierna dronken wij
gezamenlijk wijn, net als bij het Avondmaal. Zij verzorgde de afsluiting, wat voor
velen een zeer inspirerende dag was, met
een gebed.
De opbrengst van de collecte was t.b.v.
het Evangelisatie programma voor kinderen en jongeren in Saint Laurent in
Frans Guyana (EBG Provincie Suriname).
Het was een goed georganiseerde, leerzame en geslaagde dag!
zr. Dulcine Leisbergenr en zr. Henna Tjauw Foe

Mededelingen uit andere Gemeenten
Julius Leeft! met theaterproducties over de Surinaamse geschiedenis. Acht Surinamers worden
belicht in De Suriname Monologen: Anton de
Kom, Sophie Redmond, Nola Hatterman, Johan
Adolf Pengel, Henk Arron, Jagernath Lachmon,
Johan Ferrier en Desi Bouterse. Deze hoofdpersonen uit de 20ste eeuw hebben een stempel gedrukt op de Surinaamse geschiedenis. Tijdens de
theatrale monologen wordt stilgestaan bij hun
leven en de impact op het Suriname van vandaag. De regie van alle
monologen is in handen van John Leerdam. De muzikale omlijsting
wordt verzorgd door Harto Soemodihardjo en Walther Muringen. Gerda
Havertong (zang), Jeannine la Rose (zang), Anna Makaloy (zang) en
Tarif Heljanan (zang) tekenen voor een aantal nummers. De eerste
voorstelling vindt plaats op maandag 21 oktober 2019. Voor het volledige programma en tickets: www.nieuwekerk.nl
Zoek de vrede en jaag die na
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Offerandes augustus – september 2019
Denhaag
Datum

Bedrag

Bestemming

04-08-2019

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Eigen gemeente
Zondagschool
Aflossing Hypotheek
Eigen gemeente
Schoonmaak
Aflossing Hypotheek
Avondmaal
Eigen gemeente
Fondsenwerving
Aflossing Hypotheek
Eigengemeente
Europese vrouwenconferentie
Aflossing Hypotheek
Eigen gemeente
Kerkmuziek
Aflossing Hypotheek

11-08-2019

18-08-2019

25-08-2019

01-09-2019

08-09-2019

15-09-2019

29-09-2019

06-10-2019

61,55
87,95
55,10
66,65
90,75
63,40
21,70
81,92
76,00
51,85
66,20
71,40
47,45
79,75
84,05
83,02

€ 36,62
€ 71,80
€ 37,30
€ 86,05
€ 93,32
€ 131,55

Eigengemeente
Verwarming
Aflossing Hypotheek
Eigengemeente
Raad van kerken
Aflossing Hypotheek

€ 67,65
€ 74,90
€ 53,20
€ 71,10
€ 102,72
€ 67,20

Eigen gemeente
Voedsel armen ZZG
Aflossing Hypotheek
Eigen gemeente
Goede doelen
Hypotheek

Zoek de vrede en jaag die na
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Zoetermeer
Datum

Bedrag

Bestemming

01-09-2019

€
€
€
€

Eigen gemeente
Huur kerkgebouw
Eigen gemeente
Huur Kerkgebouw

15-09-2019

39,70
27,15
32,90
48,95

Laak
Datum

Bedrag

Bestemming

24-08-2019
14-09-2019
28-09-2019

€ 43,20
€ 30,85
€ 23,00
Bedrag
€50,45

Kerkelijk werk
Kerkelijk werk
Kerkelijk werk
Bestemming
Eigen gemeente

Leiden
07-09-2019

Leiden
Datum

Bedrag

Bestemming

07-09-2019

€ 50,45

Eigen gemeente

Opbrengsten Broodjes Bijzondere ontvangsten UKK
03-07-2019

€ 50,00

06-08-2019

€ 42 750

04-08-2019

€ 33,00

05-08-2019
09-09-2019

€ 20,00
€ 20,00

15-08-2019

€ 38,50

broodjes

25-08-2019

€ 49,90

broodjes

08-09-2019

€ 48,70

broodjes

15-09-2019

€35,50

broodjes

18-08-2019

€ 65,00

maaltijden

28-07-2019

Verjaardag br. P. Prado

Verjaardag E. Bart 65
broodjes

Bijbelupdate zr. Bijlhout

Bijbelupdate zr. Bijlhout

€ 155,00
zr. D Leisberger
Rectificatie

Zoek de vrede en jaag die na
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Dienstenrooster
Evangelische Broedergemeente
Haaglanden e.o.
Chasséstraat 1 Den Haag
Kerk: 070 – 2150565
Oktober-December 2019

In de kerk Uw Koninkrijk Kome
Den Haag
27-10-2019
03-11-2019
10-11-2019
17-11-2019
24-11-2019
01-12-2019
08-12-2019
15-12-2019
22-12-2019
24-12-2019
25-12-2019
29-12-2019
31-12-2019

11:00
11:00
10.00
10:00
11:00
10:00
10:00
10:00
10:00
19:00
11:00
11:00
17:00

Jongerendienst
Preekdienst + doop
Wrokoman dei
Preekdienst
Srefidensidienst
Preekdienst
Preekdienst
Preekdienst &Heilig Avondmaal
Kinderkerstviering
Kerstnachtdienst
Kerstdienst
Zangdienst
Oudjaarsdienst

Zondagschool/jeugd
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
br. W. Idoe
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
Zondagschool
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen

Zoetermeer
06-10-2019
20-10-2019
03-11-2019
10-11-2019
17-11-2019
01-12-2019
15-12-2019

14:00
14:00
14:00
10:00
14:00
14:00
19:00

Oogstfeest
Preekdienst
Preekdienst
Wrokoman dei UKK
Preekdienst
Preekdienst
Kerstdienst

Zoek de vrede en jaag die na

ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
Br. HJC Belfor
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
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Laak
12-10-2019
26-10-2019

19:30
19:30

Zangdienst
Zangdienst

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

09-11-2019

19:30

Aria Zangdienst

zr. E. Bronne/
zr. A.Gersie

23-11-2019

19:30

Zangdienst

07-12-2019
14-12-2019

10:30
17:00

Heilig Avondmaal
Kerstfeestviering

br. H.J.C. Belfor/
zr.YKaron
ds Chr. Welschen
ds Chr. Welschen

15.00
15.00
15:00

Preekdienst
Preekdienst
Preekdienst

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

Leiden
05-10-2019
02-11-2019
07-12-2019

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

Het maandnieuws verschijnt 6 keer per jaar

Zoek de vrede en jaag die na
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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.

