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Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp. Marc 9.24

Woord voor de maand december
Is het niet dit, dat uw brood deelt met wie honger lijdt, en de
ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte
ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed
niet verbergt

Woord voor de maand januari
Jes. 58:7
God is getrouw
1 Kor. 1:9

Jaartekst 2021
Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.
Luc. 6: 36.
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Overdenking
Kersttijd
Een nieuw jaar is begonnen met het eerste Advent.
Als wij terugkijken op het jaar 2020, ontdekken wij waarschijnlijk,
dat het een vermoeiend jaar was:
Wij moesten nieuwe dingen leren door de Corona pandemie.
Wij ontdekten, dat wij als mensen ontzettend veel hechten aan contact
met elkaar,
dat wij ervan houden om met elkaar samen op te trekken, met elkaar te
zingen …
En nu, in december 2020, zijn we nog steeds bezig om te leren,
- hoe wij fysiek contact kunnen vervangen met ander vormen
- hoe wij onze communicatie transparanter kunnen maken als wij elkaar
niet zien
- hoe ik de motivatie vind om uit me zelf contact te maken met de
ander.
Midden in deze situatie gedenken wij de komst van de zoon van God in
onze wereld.
Als God zijnde deelde hij in onze menselijke omstandigheden - uit
liefde.
Als God zijnde liet hij de goddelijke machtige eigenschappen los, om
de menselijke kwetsbaarheid te delen - uit liefde.
Als God zijnde deelde hij in een sociale omgeving van verdrukking.
Zo deelt hij ook vandaag in onze Corona-beperkingen.
Hij geeft ons midden in deze beperkingen de vrijheid om liefde te
geven.
Hij geeft ons midden in deze beperkingen de gave van het luisterend
oor.
Hij geeft ook in het midden van deze beperkingen de toezegging, dat jij
heel bent voor God, als je Hem vertrouwt en op Zijn weg gaat.
Jezus volgen houdt in, dat wij een concrete mens en een God navolgen
en niet een ideologie of een utopie.
Het verschil te zien tussen dat wat utopie is en de navolging van
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Jezus, kan ons helpen:
- dat wij mensen in beweging komen,
- dat wij op weg zijn
- dat wij onze horizon verbreden
. en dat we groeien in creativiteit.
Eduardo Galeano (1940 - 2015) schreef in een van zijn gedichten
hierover op een vrolijke manier.
'De utopie is aan de horizon.
Ik doe twee stappen naar haar toe
en ze gaat twee stappen verder weg van mij.
Ik doe nog tien passen naar haar toe
en ze gaat tien passen verder weg van mij.
Zover ik ook loop
ik bereik haar nooit.
Dus waarvoor is er zo iets als een utopie?
Zij is er hiervoor:
om in de beweging te komen!‘
Wij vieren nu Kerst en kort daarnaar Nieuwjaar .
Als christenen komen wij in de beweging - en het leuke is:
wij zijn nooit alleen. Ons horizon van compassie, van vergeving, van
leven in recht en vrede verdwijnt niet. In Jezus Christus is Hij dicht bij
ons gekomen.
Wij zijn uitgenodigd, om de vreugde uit te stralen in onze omgeving,
de motor te zijn van onze beweging, van onze inzet en het doel van
ons leven bij ons is en blijft: Jezus, de zoon van God als broeder naast
ons.
Het nieuwe jaar is het werkterrein voor ons - ook met Corona.
zr. Christine Welschen

Ochtendgroet d.d. 24 november 2020, opgenomen op verzoek van
zr. Christine Welschen
Ik, Ik ben de HEERE,
buiten Mij is er geen Heiland. Jesaja 43:11 (HSV)
Eén Heer, één geloof, één doop,
één God en Vader van allen,
die boven allen, door allen en in allen is. Efeziërs 4:5-6
Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp. Marc 9.24
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Alstublieft: Geen conflict in de kerk!
Geen onenigheid in de gemeente!
Wij zijn één van hart en ziel.
Zo heb ik het geleerd.
En zo is het verkeerd.
Verschillende meningen brengen een gemeente van Jezus Christus
niet in gevaar, wel de druk om steeds harmonie te laten zien.
Eenheid kan men niet afdwingen.
Die tijden hadden wij (in Duitsland) al:
in de tijd van het Nationaalsocialisme heette dit »Gleichschaltung«,
en de DDR werd geregeerd door een socialistische »eenheidspartij«.
De eenheid waar wij christenen op leven is, God zij dank, al aanwezig.
Wij hoeven het niet te maken.
Dit is wat het vers uit de brief aan de Efeziërs ons vertelt.
Op basis van deze eenheid
kunnen wij het volmondig oneens zijn met elkaar
en kunnen wij dit ook tot uitdrukking brengen,
omdat wij elkaar respecteren.
Wij kunnen gemakkelijk tegenstrijdige standpunten innemen,
want respect en liefde bepalen ons,
niet het eigen gelijk of de macht over anderen.
In de door Christus geschonken eenheid
verheugen wij ons over de diversiteit aan meningen,
want wij kwetsen elkaar niet met onze mening,
maar wij delen geloof, liefde en hoop.
Trouwens: Gedeelde hoop - een mooi motief voor de Eeuwigheidszondag!
Hans-Beat Motel (bewerking: Johannes 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.

Een terugblik op 2020
Beste broeders en zusters,
Het bewogen jaar 2020 ligt bijna achter ons. Vorig jaar hebben wij
vreugdevol en met blijde verwachting uitgekeken naar het Kerstfeest en
samen met vrienden, familie en broeders en zusters dit feest gevierd.
In de kerk genoten wij op 8 december 2019 van een kerstmarkt en
kerstmusical. Bij de jaarwisseling hebben wij elkaar een gezond,
gezegend, een vrede-, liefde- en vreugdevol jaar in saamhorigheid
toegewenst. Wij keken allemaal hoopvol uit naar 2020. Maaaaaar het
verliep allemaal anders………………..
2020 hebben wij als kerkgemeente ingeluid met een nieuwjaarsreceptie
op 12 januari. Ook stonden wij stil bij de verlate viering van de 45e
verjaardag van de verzelfstandiging van onze kerk op 1 januari 1974.
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Via het nieuws was dan al bekend geworden dat in december 2019 in
China een levensbedreigend virus is ontdekt. Op 22 februari 2020
wordt de gemeente in kennis gesteld van het overlijden van onze
dierbare zuster Ruth Akkal. Een zuster die vele jaren haar krachten
heeft gegeven voor onze gemeente. Wij zijn haar eeuwig dankbaar
voor haar inzet.
Op 27 februari 2020 wordt bekend dat het coronavirus ook Nederland
heeft getroffen en vanaf 12 maart kwamen ingrijpende maatregelen van
kracht die door de regering waren afgekondigd om de verdere
verspreiding in te dammen. De fysieke diensten werden aanvankelijk
opgeschort tot 6 april 2020 en vanaf 15 mei 2020 tot 30 juni 2020 was
het toegestaan om diensten met maximaal 30 personen te verzorgen.
De Wereldgebedsdag in maart vond nog in fysieke vorm in
samenwerking met de Lucas kerk plaats. De orde van dienst kwam uit
Zimbabwe en de participatie vanuit onze gemeente aan deze dienst
was zoals jaarlijks in handen van Prosisa. Vanaf maart 2020 gingen wij
als gemeente over tot het inzetten van nieuwe manieren van
communicatie en het verzorgen van de diensten via audio opnamen.
De OR leden, organist en de predikant stonden voor een nieuwe
uitdaging. Samen met gemeenteleden werden de diensten
vormgegeven en zuster Weidum was en is nog steeds belast met de
eindmontage. De voorgenomen dialoogtafel in het kader van de
afschaffing van de slavernij waar wij als gemeente aan zouden
deelnemen werd afgezegd. Op 21 maart werden wij opgeschrikt door
het plotselinge overlijden van broeder Jules Riedewald. Een trouw,
toegewijd en dienstbare broeder is ons komen te ontvallen en als
gevolg van corona konden wij als gemeente de uitvaart niet bijwonen.
Ondergetekende en zuster Christine hebben de uitvaart namens de
gemeente bijgewoond. Met Pasen werden een aantal zusters door de
zondagschool en jongerenwerk verrast met een presentje.
Onze gewaardeerde broeder Belfor vierde met dankbaarheid in
huiselijke kring op 18 april zijn 80e verjaardag. Hij stelde het bestuur
ook in kennis van zijn besluit om zijn werkzaamheden binnen de
gemeente af te bouwen, maar hij blijft behouden voor de 60+ en is
beschikbaar voor adviezen aan het bestuur. De maand april 2020 stond
ook in het teken van onze vrijwilligster van het jaar. Op donderdag 23
april 2020 werd onze zuster Laura Esajas op voordracht van het
bestuur benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Wij zijn
dankbaar voor haar jarenlange trouwe inzet.
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat aan de Tweede wereldoorlog een
einde is gekomen.
7
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Wij ontvingen een brief van de bisschoppen waarin wij worden
opgeroepen af te zien van luxe zodat andere naties niet verhongeren.
Wij moeten strijden tegen onrecht en hebzucht, oog hebben voor het
milieu en zorgen voor degenen die in nood verkeren.Op 25 april 2020
vernamen wij het bericht van overlijden van onze trouwe zuster Leonie
Hooplot en op 26 april 2020 eveneens het overlijden van de moeder
van broeder Hans Ligtvoet.
In de ochtend van zaterdag 9 mei vond in besloten kring de doop plaats
van Felicia Seymanson en mochten wij een nieuw gemeentelid
verwelkomen. Op zaterdag 9 mei 2020 werden de moeders i.v.m.
Moederdag verwend door de activiteitencommissie. De moeders
kregen een lekkere maaltijd, voorzien van een Bijbeltekst, die ze wel
zelf moesten ophalen in de kerk. Het was een leuke konmakandra. De
moederdagdienst werd op zondag 10 mei door de Broedergroep
verzorgd. De zondagschool verraste de moeders ook met een
presentje aan huis.
Op 23 mei 2020 werd de gemeente weer opgeschrikt met het overlijden
van een lieve en dierbare zuster die jarenlang in diverse functies zeer
verdienstelijk is geweest voor onze gemeente.
Onze alom bekende zuster Gerda Louz overleed aan de gevolgen van
een beroerte. In de gemeente heerst grote verslagenheid en ongeloof.
Samen, maar ook alleen, probeerde de gemeente dit verlies te
verwerken. Ook hier kon de gemeente niet aan de uitvaart deelnemen.
Op initiatief van de Vrouwengroep werd de zuster met zang en een
bloemenhulde ontvangen op het crematorium. De voorzitter
vertegenwoordigde bij de dienst ook hier weer de gemeente en stond
uitgebreid bij de staat van dienst van onze geliefde zuster. Grantangi!
Zondag 24 mei 2020 verzorgde de zondagschool met de jongeren en
de band Blessie nanga prisiri de jongerendienst.
Tegenover het verdriet bij het overlijden van zuster Gerda Louz stond
de viering van de 90e verjaardag van zuster Levenswaard op 28 mei
2020. Zij prijst de Heer en zegt dank voor Zijn zegen waarmee zij is
toegerust om deze mijlpaal te mogen vieren.
Vanuit Amerika komt op 25 mei 2020 het nieuws dat een Afro
Amerikaan weer door buitensporig politiegeweld van een witte
politieman om het leven is gebracht. Dat leidde tot een ‘Black Lives
Matter’ demonstratie op de Dam op 1 juni 2020. Premier Rutte heeft
toen erkend dat discriminatie in Nederland een systematisch probleem
is. Voor velen onder ons is dit geen nieuw gegeven. Het Provinciaal
Bestuur schreef in een verklaring het volgende:
8
Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp. Marc 9.24

Laten wij bij onszelf beginnen en ons inzetten, dat de
Broedergemeente een kerk wordt, waar daadwerkelijk mensen van
verscheidene culturen, talen en tradities hun thuis vinden. En laten wij
onze stem verheffen, wanneer waar ook ter wereld mensen vanwege
hun huidskleur, afkomst of geloof als inferieur worden beschouwd en
behandeld.
In juni werden de voorbereidingen getroffen voor het herstarten van de
fysieke diensten. De maand juni is ook de maand waarin de vaders in
het zonnetje worden gezet. De vrouwengroep verzorgde heerlijke maaltijden en een coronapresentje en zuster Smith voegde daar nog een
portie moksie alesie aan toe. De verwennerij viel in goede aarde want
in korte tijd werden alle porties opgehaald en was er weer spontaan
een gezellige konmakandra. De zusters hadden de dienst verzorgd en
mooie liederen gezongen. Maandag 16 juni 2020 vernamen wij van
zuster Marcia Weidum dat haar moeder, Beatrice Etnel, als gevolg van
een hersenbloeding is overleden.
De dienst van 28 juni stond in het teken van de afschaffing van de
slavernij, 157 jaar geleden. Deze dienst werd in samenwerking met de
OR verzorgd. Onze gemeente werkte in de persoon van broeder Vivian
ook mee aan de 1 juli dienst van de Haagse gemeenschap van kerken.
Ook dit jaar kwamen geen excuses van de overheid voor het slavernij
verleden. Koning Willem Alexander heeft eerder dit jaar wel excuses
uitgesproken voor het buitensporige geweld van Nederlandse zijde
tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog en het gebrek aan
empathie van koningin Wilhelmina tijdens de Tweede wereldoorlog.
Na eerst een protocol voor de diensten te hebben opgesteld en een
proefdienst op 5 juli met de dienaren te hebben gedraaid, werden de
fysieke diensten hervat op 12 juli 2020.
Op 5 juli 2020 hebben wij ook bezoek gehad van zuster Benigna
Carstens en heeft de OR de afgelopen periode met haar
doorgesproken. Het kerk zijn in de toekomst en de rol en invloed van
de overheid op het kerkelijk leven kwamen aan de orde. Wij, als kerk
zullen meer onze stem moeten laten horen omdat juist in de huidige
situatie het kerkelijk leven van grote relevantie is in het sociaal
maatschappelijk leven.
Juli is ook de maand van de schoolvakantie en wij wensten een ieder
een fijne vakantie toe. De maand juli sloten wij verdrietig af omdat op
30 juli de dochter van zuster Bijlhout is overleden
9
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Augustus, Hernhuttermaand. Vanwege de minimale opkomst bij de
diensten zijn wij niet in staat geweest veel van de bestelde
augustusmaand spelden te verkopen.
Wij vierden dankzij de genade Gods op zondag 2 augustus de 92e
verjaardag van broeder Fernandes. Helaas kregen wij dezelfde week
het bericht dat de broeder is getroffen door het coronavirus. De OR
besloot daarop na contact met de GGD de diensten tot nader order op
te schorten. Na de quarantaineperiode van 10 dagen in acht genomen
te hebben, waren wij verheugd dat de gemeenteleden niet besmet zijn
geraakt. Dit jaar was het op 9 augustus 2020 ook de viering van 130
jaar van de Javaanse immigratie in Suriname. Onze zuster Hariëtte
Mingoen, redactielid is van het EBGH Maandnieuws is tevens
voorzitter van de Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie. Zij
heeft vanwege deze viering enkele artikelen geschreven over de
geschiedenis en het cultureel erfgoed van de Javaanse Surinamers.
(https://stichji.javanen.nl)
De Avondmaaldienst ging in augustus vanwege corona niet door. De
predikant ging vanaf 10 augustus met vakantie en de diensten werden
waargenomen door o.a. broeder Toemin, zuster Etina, en de OR. In de
vroege ochtend van 18 augustus 2020 vernemen wij het bericht van
overlijden van onze zuster Anita Hasselbaink; sinds de jaren 80 een
trouw lid van onze gemeente. Ook nu weer werd een uitvaart gehouden
volgens de richtlijnen van corona.
Zuster Christine Welschen kwam op 31 augustus op haar terugreis van
vakantie heel ongelukkig ten val. Zij werd aan haar scheenbeen
geopereerd en zal voor langere tijd niet inzetbaar zijn.
De maand september stond in het teken van het Zendingsfeest. Dit jaar
was onze gemeente aan de beurt om de dienst te verzorgen. De dienst
werd op 6 september door Daniel Claas van het ZZg opgenomen in
onze kerk. De OR gaf met medewerking van enkele leden van het koor
invulling aan de dienst.
Op 12 september 2020 werden maaltijden en mondkapjes verkocht
voor het actiedoel van dit jaar: verbinding, met samen niet alleen zijn.
De opbrengst is voor de EBG-gemeenten wereldwijd die het meest
getroffen zijn door het coronavirus. De opbrengst van onze gemeente
bedraagt € 1000,00.
Op de ochtend van 15 september kregen wij het bericht van overlijden
van wederom een trouw lid van onze gemeente. Zuster Esseline
Vakkers overleed op 14 september 2020 na een langdurig ziekbed.
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Zij heeft in een rotsvast vertrouwen in de Here haar opwachting
gemaakt in het Koninkrijk der hemelen. Op 29 september 2020
ontvingen wij wederom een bericht van overlijden.
Ditmaal van de moeder van onze zuster Helga Dhanai-Levant.
Vanaf september waren wij in staat om in afwezigheid van de predikant
alle diensten door te laten gaan en de OR werd daarin bijgestaan door
broeder Toemin, broeder Stefan Bernhard, broeder Denny Zinhagel,
zuster Rohinde Doth, zuster Etina Bronne en broeder Tobias Buchholz.
In de ochtend van donderdag 1 oktober 2020 overleed Sherida WinterGroenhart. De schoonzus van ondergetekende. Verslagenheid,
verdriet, vertwijfeling, onbeantwoorde vragen en pijn die niet te
beschrijven is, maken zich van de familie meester. Ze vestigen hun
hoop op God om dit verlies te verwerken.
Op zondag 4 oktober vierden wij het Oogstfeest. De fysieke diensten
werden hervat. De 60+ club verraste het bestuur met een donatie van
€ 200,00 aangezien zij door corona niet voor de gebruikelijke
oogstfeest manden en daaraan gekoppelde loterij hebben kunnen
zorgen.
Het bestuur dankt de 60+ club hartelijk voor deze geldelijke bijdrage.
De zondagschool kon helaas nog niet bijeenkomen, o.a. vanwege de
besmettingsrisico’s voor de begeleiders.
In oktober werden ook de jaarrekening 2018 en 2019 ingeleverd bij het
Provinciaal bestuur.Via het maandnieuws werd met de broeders en
zusters gecommuniceerd en werden zij opgeroepen zoveel mogelijk
het contact met elkaar te onderhouden en met elkaar in verbinding te
blijven. Veel dank is er voor de collecten die maandelijks worden
overgemaakt en waarvan in het maandnieuws een overzicht wordt
gegeven.
In november, de maand waarin het nieuwe kerkelijk jaar begint,
hervatte zuster Christine haar werkzaamheden op 8 november 2020.
Op 15 november 2020 werd een gemeentevergadering gehouden
waarin de OR rapporteerde en verantwoording gaf aan de leden van de
gemeente. Ondanks corona heeft de OR haar werkzaamheden zoveel
mogelijk zowel binnen als buiten de gemeente voortgezet middels
onlinevergaderingen via Teams, en waar mogelijk in de vorm van
fysieke samenkomsten. Het onderhoud van de kerk waar de gemeente
komend jaar een aanvang mee wilt maken, vergt veel voorbereiding en
voor de financiering worden nog mogelijkheden in kaart gebracht. De
opkomst bij de vergadering, 25 leden, was gezien het maximale
toegestane aantal bezoekers in coronatijd naar tevredenheid.
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Broeder Woerdings kondigde in de vergadering aan dat hij na 9 jaar
per 1 januari 2021 afscheid neemt van de zondagschool, die hij met
veel plezier en toewijding heeft gecoördineerd. Ook de leiding van de
zondagschool is niet meer beschikbaar. De OR zal zich hierover
beraden en ziet hierin een uitdaging voor 2021. November was ook de
maand van de verjaardag van de voorzitter waarbij alle bezoekers van
de dienst, naar keuze werden getrakteerd op bami, nasi, moksie alesi
en heri heri.
De maand december begon met het overlijden op 1 december van
zuster Helouise Starke in de leeftijd van 94 jaar. Na een korte opname
in het ziekenhuis is zij in de Heer ontslapen. Amper van deze trieste
gebeurtenis bijgekomen vernamen wij op 6 december dat zuster Mirella
Grot is overleden. Onze deelneming gaat uit naar de familieleden en wij
wensen hen troost en kracht toe om dit verlies te dragen. Wij zien nu
vol verwachting uit naar het kerstfeest en hoopvol naar de intrede van
2021.
Beste broeders en zusters, 2020, het jaar met de dubbele cijfers werd
een jaar om niet te vergeten. Een jaar met veel verdriet, maar ook
verrijking. Verrijking van ons allen met de kennis die wij door het virus
hebben opgedaan. Het bestuur merkt uit de directe contacten met de
leden dat het gemeenschapsleven wordt gemist maar ook wij, als
bestuur missen het contact met u: de groepen, de coördinatoren en de
vele vrijwilligers. Corona leert ons op een andere wijze naar ons
kerkelijk leven te kijken en naar de manier van leven, werken en
recreëren.
Vanzelfsprekendheden bestaan niet. Wij zijn geroepen om ons te
bezinnen op onze houding, gedrag en handelen en stil te staan bij onze
verantwoordelijkheid als mens voor de heelheid van de schepping, als
volgeling van Jezus Christus.
Het woord voor het jaar 2021 luidt:
Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Luc. 6: 36.
Laten wij komend jaar brood geven aan wie honger heeft en kleding
aan wie er geen heeft. Eerbied hebben voor God en Zijn schepping. In
liefde de herinneringen bewaren aan allen die ons zijn komen te
ontvallen en hun gedenken met Pasen. En laten wij in alle
omstandigheden in woord en daad het zout der aarde zijn.
br. Vivian Winter
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Afscheid van 2020
Dank God onder alle omstandigheden,
want dat is wat Hij van u, die een bent met
Christus Jezus, verlangt. 1 Tes.5:18
Het jaar 2020 zien wij voorbij gaan en 2021 staat klaar om ons te
ontvangen en weer wegwijs te maken. Dit weten wij allemaal en toch
staan wij stil bij alles wat wij hebben meegemaakt de afgelopen
maanden. Er zijn zowel momenten van vreugde als verdriet geweest en
wij merken op dat verdriet vaak de vreugde heeft overschaduwd.
Gelukkig kunnen wij blij zijn met de geboorte van vele jongens en
meisjes en andere doelen die gehaald zijn. Helaas zijn daarnaast ook
vele broeders en zusters ons komen te ontvallen, zowel van de eigen
gemeente als familie en vrienden buiten de EBGH e.o. Wij wensen u
allen heel veel sterkte met dit gemis en geloven dat allen die wij nu
heel erg missen naar huis zijn geroepen door hun Heer en Heiland.
Wat een Schrikkeljaar ! Laten wij eerlijk zijn, niemand zag dit
aankomen. Wij hebben meerdere schrikkeljaren meegemaakt, maar dit
jaar heeft ons behoorlijk overdonderd.
Desalniettemin danken wij God voor Zijn leiding en wij blijven
volhouden in geloof. Bidden doen wij allemaal als christenen en het is
niet altijd gemakkelijk om dit vol te houden, omdat wij soms te veel
haast hebben en de tijd en ruimte soms voor iets anders gebruiken. Wij
kregen de kans om maanden stil te staan en ons af te vragen wat dit te
betekenen heeft wat Corona betreft. Hoe kan dit! Waarom? Wat kunnen
wij doen?
In 1 Tes.5 :16 staat. Wees altijd blij, Bid zonder ophouden. Dank
God altijd, wat er ook gebeurt. Want dat is wat God van ons wilt.
Wij zijn allen dankbaar en hebben onze talenten om deel te nemen in
het kerkelijk gebeuren. Alles wat wij recht uit het hart doen is belangrijk
. Daar zijn vele voorbeelden van zoals:
Samenzijn, hulp bieden , omkijken naar elkaar, naar elkaar luisteren,
vragen hoe het gaat, voor elkaar bidden, enz.
Fill.4:6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in
alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden
bij God.
13
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Bidden is datgene wat je kunt doen in plaats van erover te praten. Het
bidden mag simpel zijn. Op elk moment van de dag en nacht kunnen
wij Hem aanroepen.
Maak er een gewoonte van om altijd, waar dan ook, te bidden tot Hem
die ons lief heeft.
Mensen met dankbaarheid nodigen ons uit om blijdschap uit te stralen.
Bij de start van elke nieuwe dag danken wij in de eerste plaats God,
Onze Schepper, dat wij nog leven door simpelweg te mogen ademen.
Start de dag niet met klagen omdat dat een negatieve invloed heeft op
de rest van de dag. Bidden is het allerbelangrijkste en meest
makkelijke wat wij kunnen doen. Juist wanneer wij denken dat het niet
gaat en de problemen zich opstapelen, vinden wij een uitweg en
kunnen wij bidden.
Broeders en zusters wij hebben vele activiteiten de afgelopen periode
niet kunnen uitvoeren zoals wij gewend waren, maar er zijn bijzondere
manieren bedacht om deze momenten niet aan ons voorbij te laten
gaan. Wij danken u allen voor hetgeen wij met elkaar hebben kunnen
delen via de verschillende kanalen.
Wij wensen u een goede afsluiting van het jaar 2020 en
zien het nieuwe jaar 2021 met gezondheid en liefde voor u
allen tegemoet.
zr. Irene Becker

Mededelingen van de Oudstenraad
Dankwoord
Beste broeders en zusters,
Dankbaar zijn wij voor alle giften en donaties die wij ook het afgelopen
jaar hebben mogen ontvangen. Wij bestemmen deze middelen voor het
kerkelijk werk waar wij als broeders en zusters samen de
verantwoordelijkheid voor dragen. Dank aan de leden van onze kerk
die ook het afgelopen jaar trouw aan hun contributie-verplichtingen
hebben voldaan.
14
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U stelt ons in staat om het evangelie van Jezus Christus, die vrolijke
boodschap onzes Heils te bevorderen. Wij hebben als gemeente tot
taak Gods woord te verkondigen en uit te dragen. Daarvoor houden wij
o.a. het kerkgebouw in stand, waar een ieder die op zoek is naar Gods
woord, in liefde bijeen kan komen om Hem te prijzen en te aanbidden.
Met uw financiële bijdrage stelt u ons hiertoe in staat. Wij staan het
komende jaar voor de uitdaging om de financiering van de kosten van
onderhoud van ons kerkgebouw, geraamd op € 138.000,00 incl. btw
rond te krijgen.
De leden van onze gemeente die nog geen kerkelijke bijdrage voldoen
worden dringend verzocht om naar vermogen deze verplichting na te
komen. De synode 2016 heeft een minimale kerkelijke bijdrage van €
15,00 per maand vastgesteld. Indien u hier niet aan kunt voldoen
verzoeken wij u contact op te nemen met de OR of de predikant. Wij
gaan hierover graag met u in gesprek.
Onze dank gaat ook uit naar alle broeders en zusters die zich ook dit
jaar weer ondanks corona met hart en ziel hebben ingezet voor de
gemeente. Wees ervan overtuigd dat uw bijdrage hoe gering ook, zeer
gewaardeerd wordt en bijdraagt aan de instandhouding van onze
gemeente. Wij hopen dat u ook het komend jaar onze gemeente
vrijwillig blijft ondersteunen en samen een mooi jaar tegemoet gaan.
br. Vivian Winter

Kerstboodschap
Beste broeders en zusters,
Vorig jaar heb ik in de kerstboodschap stil gestaan bij de liefde van God
die wij met elkaar delen door oog te hebben voor elkaar, ons te
verzoenen met voor en tegenspoed en onze rol ( hoe klein dan ook) in
het grote verband van geloof, hoop en liefde op aarde.

15
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Het afgelopen jaar hebben we kunnen ervaren hoe centraal het geloof
staat in het sociaal - maatschappelijk leven en in de schepping van
hemel en aarde. De kwetsbaarheid van het leven en het samenleven is
ons goed voorgehouden.
Getroffen door een virus, kwam het gemeenteleven stil te liggen, ging
de verkondiging van het Woord over op digitaal en het lof prijzen van
de Heer door het zingen werd aan banden gelegd. Eenzaamheid, angst
en vertwijfeling, onzekerheid en beperking van onze (kerkelijke)
vrijheden waren o.a. de gevolgen van deze pandemie.
De pandemie riep ook geloofsvragen op: Wie is God? Is het een
oordeel of is dit een straf van God. Hoe moeten wij dit wereldwijde virus
plaatsen als wij menen dat God een liefhebbende God is en geen
bestraffende God. Het antwoord is terug te vinden in de Heilige Schrift
zelf. Deze crisis heeft wel meer de nadruk gelegd op onze
verantwoordelijkheid voor de omgang met elkaar en de aarde. Heb uw
God lief, heb uw naaste lief en u zelf. Wij hebben elkaar lief gehad door
zoveel mogelijk te zorgen dat we elkaar niet besmetten en ons zelf
voldoende beschermen. Wij blijven geloven in onze God die ons en de
aarde heeft geschapen en ons zal behouden. Wij zijn ondanks de
fysieke afstand in staat geweest met elkaar in verbinding te blijven en
gezamenlijk de verantwoording voor onze gemeente te dragen door
trouw de kerkelijke bijdrage te voldoen, de collecten over te maken en
het kerkgebouw te onderhouden. Samen hebben wij ook in deze
ongewone omstandigheden verdriet met elkaar gedeeld en heugelijke
gebeurtenissen op creatieve wijze gevierd. Wij blijven uitdragen dat wij
een gemeenschap van gelovigen zijn die elkaar tot steun en toeverlaat
zijn. Wat wij met elkaar gemeen hebben komt voort uit de basis die
gelegd is met de geboorte van de Zoon van God. De boodschapper
van vrede en gerechtigheid die ons de liefde van zijn Vader heeft
overgebracht. De Vader die er altijd is, was en zal zijn.
Wij zijn ondanks corona geroepen om er voor te zorgen wij de geboorte
van Jezus, het licht dat in de wereld is gekomen ook dit jaar samen
gedenken. Gedenken in de kerk, met anderhalve meter, in onze
persoonlijke levenssfeer en overal waar wij in gemeenschap leven of
samenzijn, in de wetenschap dat het licht van Christus hoop biedt voor
de toekomst. Ook na een moeilijke tijd, na het donker van verdriet, is er
weer een nieuw begin van leven. Een tijd waarin wij weer ruimte en
vrijheid krijgen om met elkaar te delen en te leven, het geschenk van
God te ontvangen met ons hart en verstand. Broeders en zusters, houd
vast aan uw geloof in God de Vader en heb uw naaste lief en u zelf.
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Leef in vrede en wees rechtvaardig.
Ik wens u allen, broeders en zusters waar u zich ook
bevindt en hoe uw persoonlijke omstandigheden ook zijn,
een gezegend Kerstfeest.
br. Vivian Winter

Mededelingen van Prosisa
Covid-19 heeft nog steeds een grote invloed op ons leven. Corona
vraagt van ons enige aanpassing en veerkracht bij ons doen en laten.
Dit ervaren wij ook in de contacten met onze gemeenteleden.
Onze maandelijkse Prosisa bijeenkomsten zijn sinds maart gestopt.
Fysiek samenkomen met de hele groep is voorlopig niet mogelijk. Wij
houden regelmatig via de app en/of telefonisch contact met elkaar.
De Vaderdagviering, die wij elk jaar organiseren is op een alternatieve
manier succesvol herdacht. De geplande activiteiten z.a. ons
weekenduitstapje in juli, de Candlelight viering op 29 november konden
jammer genoeg niet doorgaan. Het bestuur weet nog niet hoe wij met
de groep het Kerstfeest zullen vieren en zijn hierover in overleg.
In het afgelopen jaar hebben wij, zoals velen, met downs en maar ook
met ups te maken gehad.
Het dieptepunt in onze groep was het plotseling overlijden van ons
geliefd en gewaardeerd lid zr. Gerda Louz. Zij heeft jarenlang een
positieve bijdrage geleverd en was betrokken bij de oprichting van deze
groep. Wij zullen haar erg missen.
Een paar zusters zijn ziek geweest, maar zijn gelukkig weer hersteld;
één zuster is nog herstellende van een operatie. Een paar
Prosisaleden, maar ook gemeenteleden, hebben afscheid van een
naaste familie moeten nemen en wij wensen allen heel veel sterkte en
kracht toe om met dit verlies om te gaan.
Er waren gelukkig ook mooie gebeurtenissen: twee leden werden de
trotse oma van een prachtige kleinzoon.
Wij hopen dat met de hulp van de Heer, wij onze
bijeenkomsten volgend jaar weer kunnen voortzetten.
Onze samenwerking met de Broedergroep is dit jaar
minimaal geweest. Wij danken hen voor de goede
samenwerking.
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Wij staan aan de vooravond van het Kerstfeest, de geboorte van onze
Here Jezus Christus, die wij elk jaar herdenken.
Wij, Prosisaleden, wensen de dominee, de Oudstenraad en alle
gemeenteleden gezegende en fijne Kerstdagen toe; ook als er nog
corona beperkingen zullen zijn.
Het jaar 2020 loopt ten einde en nog steeds heeft het virus een grote
impact op ons leven. Wij danken de Heer dat Hij ons in dit moeilijk jaar
heeft geleid en vragen Hem om ook in het nieuwe jaar onze Gids te
blijven.

Onze wens voor nieuwe jaar 2021 is dat wij in het komend
jaar zo goed als corona vrij zullen zijn, zodat wij elkaar weer
normaal kunnen ontmoeten en als van oudsher elkaar weer
een brasa kunnen geven. Ook dat het voor ons allen een
gezegend, liefdevol, vredig en gezond jaar mag worden.
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Mededelingen van de Redactie
Maandnieuws
Zoals u weet verschijnt het maandnieuws zes keer per jaar, en wordt
het om de twee maanden aan de abonnees aangeboden. Eerder
hebben wij u laten weten dat de kosten van het maandnieuws niet
volledig kunnen worden voldaan uit de ontvangsten die wij van de
abonnees ontvangen. Desondanks meent de OR, dat in het belang van
de informatievoorziening aan de leden, de bijdrage voor het ontvangen
van het maandnieuws ongewijzigd dient te blijven. De contributie blijft
dus ook in 2021 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 2021 uiterlijk op 1 februari 2021 over te maken.
Als wij geen betaling ontvangen, 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 overwegen wij
voor een andere opzet te kiezen. Wij zullen u hierover via het
maandnieuws informeren.
Met broederlijke en zusterlijke groeten,
De redactie van het maandnieuws.

Beste wensen
Op 1 december 2020 is via de mediakanalen het officiële nieuws
verspreid dat vanaf 4 januari 2021 een start kan worden gemaakt met
de vaccinaties tegen het coronavirus. Dit is heuglijk nieuws, ware het
niet dat erbij wordt gezegd dat het vaccin nog moet worden
goedgekeurd door het Europees Medicijn Agentschap (EMA). Ook is er
nog geen duidelijkheid over de logistieke operatie die een dergelijk
grootschalige campagne met zich meebrengt.
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Hoe het ook zij, wij moeten met z’n allen de ontwikkelingen goed blijven
volgen en alert blijven totdat er meer duidelijkheid komt.
Zoals alle andere bronnen en vormen van berichtgeving en
informatieverstrekking hebben wij, de redactie, u in het afgelopen jaar
voorzien van informatie over het wel en wee binnen de kerkgemeente
EBG Haaglanden. Het was niet altijd vrolijk nieuws. De
omstandigheden zijn u bekend. Daarom zijn wij verheugd en dankbaar
voor de kopij die wij mochten ontvangen waarin u iets vertelde over uw
persoonlijke omstandigheden, ervaringen en bezigheden onder Covid19. Wij hopen dat u dat zal blijven doen, ook wanneer wij terugkeren
naar ‘normale’ omstandigheden.
Met u hopen wij innig dat wij elkaar spoedig, zonder afstand en zonder
vrees voor besmetting, een warme brasa kunnen geven. Laten wij
daarvoor bidden.
De redactie

Wij wensen u gezegende
Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een goed begin
van het nieuwe jaar.

En zie in het donkere duister van de nacht
straalt opeens een nieuw Licht totaal onverwacht
Iedereen mag deze boodschap horen:
Jezus is voor jou en mij geboren!
Gezegende Kerstdagen en een Licht 2021
Gedicht van Adrienne van der Kraats
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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
2e & 4e dinsdag
Prosisa

donderdag

14.00-16.00

60+ club

br. H. Belfor en
zr. E. Kappel

12:00

Bijbelstudie

ds. C. Welschen

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

- Hindoestaanse Christelijke werkgroep:
Elke 2e zondag van de maand dienst om 14.00 uur
Ds. Stam:06- 55921111
- Laak:
2e en 4e zaterdag dienst in Huize Stanfasti
Br. Belfor: 06-26962780
- Zoetermeer:
1e en 3e zondag dienst aan de Julianalaan 3
Ds. C. Welschen : 015- 8875820
- Leiden:
Elke 1e zaterdag van de maand om 15.00 uur dienst in
Merenwijk, Rosmolen 28
Zr. L. Pronk: 06-30337491 / 071-5219668
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Mededelingen van Werkgroep Zoetermeer
Zuster, broeders, vrienden en sympathisanten v/d EBG
Haaglanden e.o., langs deze weg wenst de EBG
Zoetermeer U allen, een Gezond, Liefdevolle, en
Vreugdevol 2021 toe. In acht nemend het EBG
jaarwoord van 2021, “Wees barmhartig, zoals jullie
vader barmhartig is”, zijn wij als EBG Steungroep Zoetermeer, van zins,
om ook in 2021, zowel lichamelijke barmhartigheid w.o. zorgen voor de
zieken, de hongerige te eten geven (via de collecten), etc., etc., als
geestelijke barmhartigheid, w.o., troost geven, bidden voor allen, goede
raad geven, etc., etc. in Zoetermeer, gestalte te blijven geven.
Het jaar 2020, dat nu achter ons ligt, was voor ons allemaal, alsook
wereldwijd, voor zowel gelovigen als niet gelovigen, vanwege de covid19 (corona) pandemie een bijzonder droevig jaar. Wij denken hierbij
aan diegene die hun naasten, niet meer bij zich hebben, ziek zijn
geworden en nog steeds ziek zijn, als gevolg van besmetting door
covid-19. Wij zullen hen altijd gedenken.
Als EBG Zoetermeer, zijn wij in januari 2020, traditioneel gestart met de
nieuwjaarsdienst, aansluitend de nieuwjaarsreceptie en het uitbrengen
van een dankwoord, aan de gemeenteleden, voor hun geven van giften
bereidwilligheid en hun trouw bezoek aan de kerkdiensten in
Zoetermeer. In maart 2020 hebben wij het Wereldgebedsdagthema:
“Sta op en Ga” uit Zimbabwe nog met elkaar gevierd, en toen, ja, toen
was er in maart een persconferentie van de minister-president, waarin
de zogenaamde intelligente lock-down, vanwege de wereldwijde covid19 (corona) pandemie werd aangekondigd. Opeens moesten wij met
z’n allen thuis blijven en digitaal met elkaar communiceren. Kortom, de
leefwereld van ons allen, is in maart 2020, vanwege de vergaande
vrijheidsbeperkende maatregelen tot op heden drastisch anders
geworden. Ontmoeting en gemeenschap zijn het wezen van kerk met
elkaar zijn. Dit is, hoewel wij, vooral in Zoetermeer, er ontzettend weer
naar verlangen, is het met elkaar zijn, helaas niet of met veel beperking
mogelijk.
Hoe gaat de EBG Steungroep Zoetermeer, nu om met deze situatie,
waarin nog veel beperkingen gelden. In juli 2020 zijn wij als EBG
Steungroep Zoetermeer, coronaregels in acht nemend, bij elkaar
gekomen om te bespreken, op welke manier en rekening houdend
22
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met de corona maatregelen van onze verhuurder, de Adventskerk, wij
weer fysieke kerkdiensten, kunnen gaan aanbieden na de vakantie
periode. Dat is zoals gebruikelijk in Zoetermeer, in september van elk
jaar. Na veel discussie zijn wij als Steungroep overeengekomen, om
voorlopig vanwege het rigide coronaprotocol van onze verhuurder én
de RIVM eis van permanente ventilatie in een gesloten ruimte, geen
fysieke EBG kerkdiensten in Zoetermeer aan te bieden.
Hoewel, wij voorlopig in Zoetermeer, geen fysieke kerk Gemeenschap
en Ontmoeting met elkaar hebben, is er toch een goede digitale
verbinding met de EBG leden die in Zoetermeer woonachtig zijn. De
digitale verbinding wordt gestalte gegeven d.m.v. van een whatsapp
groep, die wordt beheerd door zr. Sherida van Aalst, de coördinator v/d
EBG Steungroep Zoetermeer.
Via deze digitale verbinding worden de EBG gemeenteleden in
Zoetermeer voorzien van de digitale zondagsdienst, de ochtendgroet,
info van het Provinciaal Bestuur, de gemeentevergadering, alsook alle
andere relevante info, die gecommuniceerd kan en mag worden.
Ik kan aan u melden, dat er ook een coronanoviteit via zr. Sherida heeft
plaatsgevonden t.w. alle 65 x dagtekstenboeken van 2021, zijn in een
heel korte tijd via whatsapp, verkocht aan de gemeenteleden van
Zoetermeer.
De steungroepleden, hebben ook in november via whatsapp met elkaar
vergaderd. De whatsapp vergaderingen zullen ook in 2021 worden
voortgezet, totdat het landelijk weer veilig is om fysiek bij elkaar te
komen.
Hoewel de fysieke kerkdiensten in Zoetermeer voorlopig niet plaatsvinden, moeten de huurkosten aan de Adventskerk wel worden overgemaakt. Wij zijn met het bestuur van de Adventskerk overeengekomen,
dat tot aan het einde van deze nare coronaperiode, de helft van de
huurkosten per dienst, behoeven te worden overgemaakt.
Voor het inzicht in de huur en alle andere overige kosten en uitgaven is
het gebruikelijk dat aan de EBG gemeenteleden van Zoetermeer, een
overzicht van inkomsten/uitgaven van het desbetreffende jaar in Zoetermeer door br. R. Telgt wordt overhandigd.
Gezien het feit, dat de fysieke kerkdiensten in Zoetermeer, vanaf maart
2020 niet meer hebben plaats gevonden en dus het gecontroleerde en
ook geaccordeerde inkomsten/uitgaven overzicht van 2019, niet aan de
EBG gemeenteleden van Zoetermeer, is overhandigd, wordt dit overzicht in dit nieuwsbericht geplaatst.
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Ingezonden

Het verhaal achter het lied
Rijst op, rijst op voor Jezus Stand up! – Stand up for Jezus!
Het lied is geschreven voor George Duffield, die leefde van 1818-1888
De vertaler is onbekend.
Dudley Atkins Tyng, die door de overheid was afgezet, omdat hij zich
fel keerde tegen de slavernij, preekte op 30 maart 1858, voor 5000
mensen in een grote hal in Philadelphia. Zijn tekst waren de woorden
uit Exodus 10 vers 11: ‘Gaat nu heen en dient de Here’.
Na de preek kreeg hij thuis een dodelijk ongeluk. Toen hij door de korenvelden van zijn boerderij wandelde, strekte hij zijn arm uit om een
muilezel, die een soort dorsmachine in beweging hield, te strelen. Een
mouw van zijn toga raakte vast in een wiel en zijn arm werd door de
machine van zijn lichaam gerukt. Toen zijn knechten hem vonden, was
hij al bijna doodgebloed. Zijn vriend en helper, de presbyteriaanse dominee George Duffield, stond hem bij gedurende de laatste uren van
zijn leven. Tyng pakte Duffields hand en fluisterde zijn laatste instructie
voor het evangelisatiewerk: ‘Zeg tegen hen, dat ze allemaal moeten
opstaan voor Jezus’.
Na de begrafenis schreef zijn vriend het lied ‘Stand up, stand up for
Jezus’. Zijn preek de volgende zondag over Efeze 6 vers 14: ‘Staat
dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid…’ eindigde dominee Duffield met het opzeggen van dit lied als herinnering aan Tyngs
laatste preek.
Doet aan God’s wapenrusting en waakt en bidt en strijdt.
Deze woorden herinneren aan Tyng’s verzoek aan Duffield en zijn ook
een korte samenvatting van Duffield’s eerste preek na Tyng’s dood.
Zusters van het Atelier van de Toekomst
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Mededelingen uit andere Gemeenten
Uit de Haagse oecumene
Een bericht van de wake voor de gestorven vluchtelingen en de 500
kinderen die er nu nog zijn op Lesbos of Samos
Gedicht:
We zien
Kinderen op Maria
Kinderen op Samos
We zien
Kinderen onder het puin in Izmir
Kinderen in fabrieken die handenarbeid verrichten
Kinderen misbruikt en mishandeld
Kinderen verlaten en verwaarloosd
De wakende ogen van God?
Wij willen die wakende ogen van God zijn!
Ik heb vanmiddag een nieuw woord geleerd: ‘woke’. Zijn wij woke?
Waakzaam? Ik hoorde het in het kader van de Amerikaanse
verkiezingen. Het is een woord dat uitnodigt tot zelfonderzoek. Zijn wij
waakzaam omwille van de vluchtelingen die vluchten en om het leven
komen? Wij voelen ons kwetsbaar en machteloos in de aanblik van de
wereld die dit probleem niet aanpakt.
Toch willen we als kerken blijven waken omwille van de
vluchtelingenkinderen die we niet opvangen.
Wij geven niet op om te waken. Al is dit voorlopig de laatste in de reeks
die begonnen is met het aanbieden van de petitie aan de
Kamercommissie van de Tweede Kamer een maand geleden. Wij
blijven als christenen wegen zoeken om te waken. Vandaag zijn wij
verbonden met Sant’Egidio in Amsterdam die ook vandaag vanwege
Allerzielen een wake heeft georganiseerd voor de omgekomen
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vluchtelingen
Wij geven het niet op.
Ondanks aanslagen en geweld.
Ondanks retoriek van haat en vergelding.
Volgende jaar gedenken we opnieuw de gestorven vluchtelingen.
Wij staan hier als lichtjes in de duisternis.
Wij geloven dat het licht niet vergaat!
Ad van der Helm, voorzitter HGK, 1 november 2020

Iemand die van ons houdt
Bedankt God
voor wat we ‘liefde’ noemen
Een golf van warmte
door de wereld.
Een kracht die mensen
vleugels geeft.
Een vonk die je hart
in vuur en vlam zet.
Die muren afbreekt
en wonden heelt.
Bedankt God,
dat er mensen zijn,
die van ons houden.
Die met warmte aan ons denken.
Bij wie wij altijd terecht kunnen.
Die alles zullen doen
om ons te helpen
en die pas gelukkig zijn
als het ons goed gaat.
En als het eens wat minder gaat,
als we denken dat er niemand is
die om ons geeft,
geef dan dat we ontdekken
dat liefde niet ver weg is
en dat er altijd iemand is,
die van ons houdt.
Uit: Greet Brokerhof – van der Waa: ‘Zeg het maar gewoon’.
Gebeden voor iedereen, SGO Hoevelaken, 2000
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Kerstverhaal – Ashra de asielzoeker
“Mam, mam, daar komen ze weer.” Met een klap gooit Ashra de deur
van het huis open. “Mam, mam, daar komen ze weer!” Verschrikt kijkt
moeder Ashra aan. “Alweer? Waar zijn ze al? Snel, jongen, snel ga
naar de buurvrouw en neem Falih mee!”
Ashra grijpt zijn kleine broertje Falih van twee snel uit zijn stoel en rent
door de achterdeur, via de achterplaats, naar het huis van buurvrouw
Moeshi.
“Kom maar, Ashra, ik heb ze ook al gezien.” Buurvrouw Moeshi trekt
Ashra en Falih op haar schoot. “Stil maar, Ashra, het zal ook deze keer
goed komen. Of.. of is je vader thuis?”
Bang kijkt ze Ashra aan. Vader? Nee, vader is gelukkig niet thuis. Hij is
vanmorgen al vroeg weg gegaan. De laatste tijd is hij steeds vaker
weg. Ashra vindt dat helemaal niet fijn, maar moeder heeft gezegd dat
hij daar niet over mag klagen. Als God voor vader veel werk te doen
heeft, dan moet vader dat doen of het nu veel tijd kost of niet. De Heere
rekent niet naar onze tijd. Stil had Ashra toen zijn hoofd gebogen. Het
was waar als de Heere vader nodig heeft dan moet hij gaan. Moeder
had er nog bij gezegd dat de discipel Petrus uit de Bijbel ook altijd met
zijn meester, de Heere Jezus, mee moest. Zelfs toen zijn
schoonmoeder op sterven lag …
Natuurlijk vond Ashra het fijn dat vader een knecht van de Heere mocht
zijn. Maar het was zo gevaarlijk in hun land. In het dit land geloven de
mensen niet in de Heere God. Nee, zij geloven in Allah. De mensen zijn
geen christenen, zij zijn moslim. Erger nog, zij haten de christenen. Zij
zitten de christenen dwars, waar het ook maar kan. Zij treiteren en
dagen de christenen uit. Het meest hopen zij nog dat een christen iets
slechts over Allah of de profeet Mohammed zegt, want wie dat
doet…mag gevangen genomen of zelfs gedood worden. En daar is
Ashra nu het bangst voor.
Zullen zij zijn vader ook een keer te pakken nemen. Vader, die de
mensen zo graag over de Heere vertelt. Vader, die een waar christen
wil zijn en niet over zijn God wil zwijgen. Zullen zij hem ook nog een
keer gevangen nemen om zijn woorden of... of misschien zelfs doden?
Daarom is hij nu in paniek, want ze komen weer! Het is nu al de derde
keer deze maand, dat zij komen. Zij zijn van de politie, ze willen vader
vangen om zijn woorden. Zij willen hem mee nemen naar het
politiebureau. Zij zullen net zo lang met God spotten tot vader niet meer
zal kunnen zwijgen.
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Ze hopen dat vader zal zeggen dat hij zijn Meester de Heere God niet
mag verloochenen. O, dan zullen ze hem hebben. God? Is die dan
meer als Allah?
“Ja,” zal vader dan moeten zeggen, “God in de hemel is de enige, de
ware God.”
O, dan zullen ze hem hebben. Dan mogen zij hem slaan, schoppen,
gevangen nemen. Want dan heeft hij slecht over Allah gesproken. Dan
zullen ze alles mogen doen met hem wat zij willen. Wat zullen de
anderen christenen dan bang worden. Niemand zal dan meer durven
spreken over God in de hemel. Dan zullen alle christenen zwijgen. Dan
zal alleen de naam van Allah nog maar gehoord worden. Dat is wat de
leiders van dit land willen. Weg met al die christenen, weg ermee! Allah
akbar! Allah is God.
Troostend slaat de buurvrouw haar armen om Ashra heen. “Stil maar
Ashra, stil maar, ik ben bij je.” En de Heere ook, denkt Ashra er
achteraan en dat geeft hem troost. De Heere is er ook. De Heere zal
deze keer ook moeder helpen, net als alle andere keren. Maar dat durft
hij niet hardop tegen de buurvrouw te zeggen. Buurvrouw Moeshi is
ook moslim, maar niet zo fanatiek als de leiders van dit land.
Buurvrouw Moeshi staat altijd voor hen klaar of ze nu christen zij of
niet.
Na een paar minuten horen ze de deur van Ashra’s huis met een klap
dicht gaan. De politie gaat weer weg. Ze komen voor vader en die is nu
wéér niet thuis. Woedend zijn ze. ’t Is nu al de derde keer dat ze voor
niets komen. En die vrouw… die is zo dom. Die weet nooit waar haar
man is. Woedend zijn ze. O, ze zullen hem al ze hem te pakken krijgen.
O, ze zullen…
“Wacht hier maar even,” zegt buurvrouw Moeshi, “dan ga ik eerst even
bij je moeder kijken.
Blijf jij maar hier met Falih.”
“Ashra, Ashra, wakker worden, Ashra… “. Verschrikt schiet Ashra
overeind in bed.
“Hè, eh, ja mama, wat is er?”
“Kom Ashra, je moet je aan kleden, je moet uit bed. We gaan weg.”
Weg? Maar het is nacht. Waar naar toe dan? Waarom dan? “Niets
vragen Ashra, doe wat ik zeg.”
Ashra hoort de tranen in moeders bange en gespannen stem. Als hij
zich aankleedt, hoort hij vaders stem in de kamer van Falih. Vader is
dus weer thuis. O, ze hadden vanavond in spanning gewacht op vader.
Het was vanmiddag gelukkig weer goed afgelopen. De politie had
moeder niets gedaan. Vader, die moesten ze hebben.
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Gelukkig maar dat hij nooit aan moeder vertelt waar hij heen gaat. Dan
hoeft moeder niet te liegen als ze moet zeggen waar vader is. Ze weet
het echt niet. Ze kan het dan ook niet verraden als ze politie haar zou
dwingen de waarheid te zeggen. Maar vader was nog niet thuis toen
Ashra al naar bed moest. Had vader een verre reis vandaag? Had hij
veel werk vandaag? Of had iemand hem gewaarschuwd voor de politie
en durfde hij nu niet naar huis te komen? Of…of hadden ze vader zien
lopen en hem alsnog mee genomen naar het politiebureau? Vragen,
vragen en nog eens vragen. Maar het antwoord wisten zij niet. Eén
ding wisten zij wel en dat gaf hen kracht: Waar vader ook was, de
Heere zou dicht bij hem zijn.
“Papa, bent u er weer?”
“Ja Ashra, de Heere heeft bijzonder voor ons gezorgd vandaag. Maar
het wordt te gevaarlijk, jongen, we moeten vluchten.” Vluchten? “Nee,
vader, ik wil hier niet weg. Ik wil hier blijven. Nee!” Stampvoetend staat
Ashra voor vader. Tranen van schrik en verdriet rollen over zijn
wangen. “Nee, vader, niet weg!”
De hand van vader ligt nu op zijn schouder. “Jongen, wij hebben geen
keuze meer. Ze zullen ons slaan, gevangen nemen en misschien wel
doden. We moeten weg, we zijn niet veilig meer. Ze zullen terug
komen. Elke keer weer tot dat zij mij hebben. Mama en ik hebben er de
laatste dagen veel over gesproken. Wij willen hier ook graag blijven.
We hebben hier ons huis, onze vrienden, buurvrouw Moeshi, …
Jij hebt hier ook veel, ik weet het. Je houdt van dit dorp, de mensen, de
bergen, de rivier… Maar lieve Ashra, dat zijn maar dingen van deze tijd.
De Heere zal met ons mee gaan, dat is het belangrijkst. Hij zal ons een
nieuw huis geven, een nieuw dorp, nieuwe vrienden. Maar het zal niet
in dit land zijn. We gaan asiel aanvragen in een ander land. Het zal
nooit meer worden zo als hier, maar misschien zullen we daar vrijer
over de Heere mogen praten en zullen er meer christenen om ons
heen wonen. En zelfs, Ashra, als dat tegen valt zal je dan nooit
vergeten dat ons leven op de aarde maar heel kort is als je het
vergelijkt met de eeuwigheid. Misschien worden we op de aarde nooit
meer echt gelukkig, maar straks in de hemel zal alles heerlijk zijn bij
God en dat houdt nooit meer op!”
Stil buigt Ashra het hoofd. Hij weet het, maar het is zo moeilijk. Hij
houdt zo veel van de dingen op deze aarde. Zijn dorp, zijn vrienden, de
rivier, zijn speelgoed. Dat mag toch?
In de donkere nacht gaat Ashra met zijn vader en moeder op weg.
Ze hebben voor alle vier een koffer ingepakt met kleding, schoenen,
foto’s en andere dingen waar van ze houden. Niet alles kon mee. Ashra
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moest zijn stenen verzameling in de la laten liggen van vader. Dat kon
niet mee, hij zou heus nog wel andere stenen vinden.
Veel om mee te nemen hadden vader en moeder niet. Dure dingen had
vader de laatste weken al verkocht. Waarom wist Ashra niet. Alleen de
gouden kettingen van moeder en de gouden ringen waren over
gebleven. Daar waren ze zuinig op, want die waren nog van moeders
opa en oma geweest. Het waren erfstukken, die van kind op kind door
gegeven werden, familiebezit.
Falih is achterin de auto in slaap gevallen. De oude auto schokt over de
donkere kapotte wegen. De koffers achterin de auto klappen bij iedere
kuil tegen de klep van de kofferbak. Het stof waait door de open ramen
naar binnen. Moeder heeft haar hoofddoek zo ver mogelijk voor haar
gezicht getrokken. Zij wil niet dat haar man en kinderen haar tranen
zien, maar Ashra ziet ondanks het donker steeds haar schouders
schokken.
Hij sluit zijn ogen. Hij wil niet naar moeders schokkende schouders
kijken, hij wil niet naar vaders gespannen handen om het stuur kijken,
hij wil het dorp, het land, waar hij zo van houdt niet achter zich zien
verdwijnen.
Hij voelt verdriet, hij voelt boosheid, hij voelt eenzaamheid. Eigenlijk
wordt hij zelfs jaloers op Falih, die daar lekker ligt te slapen. Kleine
Falih begrijpt er tenminste niets van, hij weet niet dat ze misschien
nooit meer terug zullen komen, hij heeft nog niet zoveel waar hij aan
gehecht is, hij…
Weg, ze gaan weg. Ja, ze gaan zelfs weg uit hun eigen land. Ze gaan
naar Europa heeft vader gezegd. Daar zijn al meer mensen uit hun land
naar toe gevlucht. Allemaal gevlucht, weg uit hun vertrouwde
omgeving. De meesten omdat zij vervolgd werden, anderen omdat zij
dachten in Europa rijker te kunnen worden en weer anderen … ach wat
doet het er toe.
Wat heeft Ashra er aan, waarom anderen vluchten. Hij wil hier niet weg,
hij wil blijven. Ook al weet hij dat het niet meer kan. “Heere, waarom
wij,” gonst het in zijn boze, verwarde hoofd.
“Heere, gaat U met mij en mijn gezin mee?” bidt vader stil. “Heere, help
ons,” moeder kijkt naar de donkere sterrenhemel. En Falih slaapt maar.
Hij weet niet wat er gebeurt.
De anderen durven niet met elkaar te praten. Ze weten niet wat ze
zeggen moeten.
Ze zijn overweldigd door het verdriet.
In de verte doemen de lichten van het vliegveld al op. Moeder pakt de
paspoorten en de vliegtickets. Vader ziet de vliegtickets in de hand van
moeder. Die tickets zijn belangrijk.
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Dat zijn de kaartjes voor het vliegtuig. Veel, heel veel geld heeft hij er
voor moeten betalen. Zo veel geld had hij niet. Daarom hebben zij veel
moeten verkopen. De klok en het dure servies, dat nog van zijn ouders
geweest was. De mooie glazen lamp, die zij met het trouwen gekregen
hadden van een rijke oom. De zilveren geboortebekers van de
kinderen, waar zij uit mochten drinken als het feest was. Allemaal
dingen waar zij veel van hielden.
“Maar, denkt vader, allemaal dingen van de aarde, die we niet mee
kunnen nemen naar de hemel.” En toch, toch deed het veel verdriet om
het te verkopen. Maar het moest! Er moest geld komen om vliegtickets
te kopen. Zonder tickets mag je het vliegtuig niet in. Zonder tickets kom
je het land niet uit. En het land niet uit kunnen betekent: opgepakt
worden.
“Uw tickets,” chagrijnig kijkt de man op het vliegveld hen aan. Hij baalt
er van om in de nacht te werken. Het liefst lag hij thuis in zijn bed.
Waarom gaat er nu juist in de nacht een vliegtuig naar Europa. Verveelt
pakt hij de tickets van vader aan. Hij kijkt er niet eens naar en zet er
een stempel op en geeft de tickets terug. Vader kan met zijn gezin het
vliegtuig in.
Hoe moeten zij zich voelen? Opgelucht, omdat zij nu naar een veilig
land gaan? Blij, omdat zij nu niet meer gevangen genomen kunnen
worden? Nee, helemaal niet zelfs! Hun hart doet pijn van verdriet. Ze
gaan hun land verlaten. Misschien komen ze hier nooit meer terug.
Ashra raakt nog even met zijn hand het stof van de grond aan, voordat
hij de trap van het vliegtuig op klimt. “Dag,” zegt hij zacht.
Vader en moeder pakken elkaar bij de hand beet, vader fluistert zacht:
“De Heere gaat mee.”
Moeder knikt en neemt Falih op haar arm. Met haar andere hand pakt
ze de hand van Ashra. Haar hart bidt: “Heere, gaat u met ons mee?!”
En dan klimmen ze het vliegtuig in.
In het vliegtuig vergeet Ashra even zijn verdriet. Hij heeft nog nooit in
zo’n groot vliegtuig gezeten. Hij heeft nog nooit gevlogen. Als het
vliegtuig opstijgt, krijgt hij een heel apart gevoel in zijn buik. Beneden
zich ziet hij de lichtjes van het vliegveld steeds kleiner worden.
De maan schijnt over het donkere land. “Dag land,” zegt Ashra heel
zachtjes.
Maar vader heeft het toch gehoord. Hij neemt Ashra’s hand en zegt:
“Ashra, de Heere Jezus moest ook als kleine jongen vluchten naar
Egypte, omdat Herodes Hem doden wilde. Maar Hij mocht later weer
terug gaan naar zijn eigen land. Misschien komen wij ook wel een keer
terug. De Heere kan wonderen doen, jongen.”
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Met zijn hand stevig in vaders hand valt Ashra even later in slaap. Alle
spanning van vandaag, al het verdriet om vader, het vluchten in de
nacht… Ashra is moe, erg moe.
Na een lange vliegreis schrikt Ashra wakker als vader de gordels van
zijn vliegtuigstoel vast maakt. Een vrouwenstem roept door de
microfoon: “Wij naderen de luchthaven Schiphol in Nederland. Wilt u
uw veiligheidsgordels omdoen, alstublieft?”
Ashra ziet door het raam de lichtjes van Schiphol steeds dichterbij
komen. Het land is vol met huizen en gebouwen. Onder hem ziet hij
een wirwar van wegen, waar veel auto’s op rijden. Ashra is best
nieuwsgierig. Hoe zal het land er precies uit zien? Wat voor mensen
wonen er? Zal het er erg koud of erg warm zijn? Wat eten de mensen?
Vragen, vragen, vragen… Maar de grootste vraag brandt op het puntje
van zijn tong: “In wat voor huis zullen zij gaan wonen?” Zal hij het aan
vader vragen?
Als hij opzij kijkt ziet hij het gespannen gezicht van vader. Nee, laat hij
het nu maar niet vragen. Hij ziet dat vader het heel moeilijk heeft. Vader
ziet er ongerust en erg zenuwachtig uit. Vader moet voor het gezin
zorgen. Maar vader weet ook niets van dit land. Hij weet ook niet waar
ze terecht zullen komen. De meneer, die voor de paspoorten en de
tickets heeft gezorgd, wilde niets over Nederland vertellen. Hij had
alleen gezegd: “Als ze moeilijk doen moet je maar ‘asiel’ zeggen. Dan
wordt je altijd geholpen.”
Onzeker lopen vader en moeder met hun kinderen de trap van het
vliegtuig af. Onderaan de trap staan agenten, marechaussees. Zij
vragen aan iedereen om het paspoort. Als zij het paspoort bekeken
hebben, mogen de mensen doorlopen. Vader geeft ook de paspoorten
aan één van de marechaussees. De man zegt iets in het Engels tegen
vader. Vader begrijpt het niet helemaal. De man gebaart dat zij even
naast de marechaussees moeten wachten.
De paspoorten houdt de marechaussee in zijn hand. Hij geeft ze niet
terug. Waarom niet? Alle mensen krijgen toch hun paspoort terug? Alle
mensen mogen toch doorlopen?
Niemand hoeft hier te wachten. Waarom zij wel? Vader kijkt onzeker
naar moeder.
Moeder kijkt bezorgd terug. Is er iets niet goed? Of is het in Nederland
ook niet veilig?
Of heeft de politie van hun eigen land het al gemerkt dat zij gevlucht
zijn? Hebben ze al contact opgenomen met Nederland? Zullen zij hier
alsnog gevangen genomen worden?
Vader en moeder zijn bang.
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Ashra merkt het, hij voelt het. Angstig kijkt hij om zich heen.
Wat zal er met hen gebeuren?
Als de laatste mensen uit het vliegtuig zijn, gebaart de marechaussee
dat vader en moeder mee moeten komen. Moeder heeft de kleine Falih
op haar arm. Ashra pakt snel haar andere hand. Bang kijkt hij naar het
gezicht van moeder. Hij ziet dat moeders ogen glinsteren van de
tranen.
Ze worden naar een kantoor gebracht. Zij mogen daar op een stoel
gaan zitten.
De marechaussees praten met vader in het Engels. Zij vragen waar
vader vandaan komt.
Wat hij met zijn gezin in dit land komt doen. Hij moet ook vertellen hoe
hij aan de paspoorten en tickets komt. Hoeveel hij er voor betaalt heeft
en aan wie hij het geld betaalt heeft. Vader probeert in het Engels op
alles een antwoord te geven. Vader voelt dat het moeilijk gaat worden.
Geloven de mannen zijn verhaal niet? Geloven zij niet dat hij in zijn
land gedood zal worden? De mannen blijven steeds maar zo strak
kijken. Er is geen medeleven, geen medelijden op hun gezicht te zien.
Denken zij dat vader en moeder naar Nederland gekomen zijn om rijk
te worden? Denken zij dat vader een verhaaltje verzint?
Er wordt nog een andere marechaussee bij gehaald. Ook hij gaat
vragen stellen aan vader.
Ook hij wil alles weten. Weer vertelt vader het hele verhaal. Van de
politie, die steeds kwam, van de paspoorten en tickets, van het
vluchten in de nacht. Alles wordt opgeschreven.
De paspoorten worden gekopieerd. Eén van de marechaussees zit te
bellen. Ashra hoort de naam van zijn land. Hij hoort ook de namen van
vader en moeder. Wat willen ze toch van hen? Waarom moeten zij hier
maar zitten? Waarom worden al die vragen gesteld?
Ashra zucht er van. Falih zit bij moeder op schoot te huilen. Hij snapt er
natuurlijk ook niets van. Hij zal vast wel honger hebben. Maar moeder
heeft niets meer in haar tas zitten.
In het vliegtuig hebben zij het laatste brood op gegeten. Vader had
beloofd dat zij op het vliegveld nieuw brood zouden kopen. Maar als
het zo doorgaat komen ze nooit aan eten toe.
Wat duurt het toch lang. Hoe lang zitten zij hier nu al?
Opeens draait vader zich naar moeder om. “De paspoorten zijn vals,”
zegt hij, “Wij zijn bedrogen. Nu mogen wij dit land niet in.” Valse
paspoorten? Hoe kan dat? Ze hebben er enorm veel geld voor moeten
betalen. Zoveel zelfs dat vader de klok, het dure servies, de mooie
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glazen lamp en de zilveren geboortebekers had moeten verkopen. En
dat… en dat voor paspoorten, die vals zijn? Nep paspoorten,
paspoorten die niet geldig zijn? Moeder schrikt. Hoe moet dat nu?
Mogen zij nu met hun kinderen het land niet in?
Moeten zij nu weer terug naar hun eigen land? Maar dat kan niet!
Vader zal gelijk op gepakt worden. Ze zullen vader gevangen nemen.
Ze zullen vader zelfs extra straffen, omdat hij geprobeerd heeft te
vluchten. O, ze zullen…Ashra snikt het uit. Hoe moet het nu? Heere,
hoe moet het nu? Weet U een oplossing?
Ashra hoort vader een paar keer het woord asiel zeggen. Thuis had
vader dat woord ook een keer gebruikt. Hij had er bij verteld dat het
woord betekent: Mag ik in uw land wonen, mag ik hier blijven? Ja, hier
in Nederland wil Ashra blijven. Thuis zijn wel zijn vrienden, thuis is wel
alles waar hij van houdt, maar thuis is ook de politie, die vader
gevangen wil nemen.
Hij voelt dat zij niet meer terug kunnen.
De marechaussees brengen vader, moeder en de kinderen naar een
wachtruimte.
Daar moeten ze wachten op… Ja, waar eigenlijk op? Ashra weet het
niet.
Het is wel leuk en fijn in deze kamer. Er zijn tafels, stoelen, een bank,
speelgoed en… zelfs eten. Heerlijk, want Ashra heeft net als Falih erg
veel honger gekregen.
Vader neemt maar een klein beetje eten en moeder zelfs helemaal
niets. “Wij hebben niet zo veel trek, Ashra,” zegt vader. Dat komt omdat
het allemaal zo spannend is, want misschien… misschien moeten we
wel terug.” “Terug? Nee hè, vader, dat kan.”
“Het zal heel erg zijn, Ashra, maar als het Gods plan met ons is dan
zullen wij ons daar bij neer moeten leggen.” Terwijl vader het zegt, kijkt
moeder Ashra aan. Haar ogen staan moe en verdrietig. “Zullen wij
bidden met elkaar? De Heere alleen kan helpen.”
Dan bidt vader met zijn gezin. Zomaar hardop in de wachtruimte op
Schiphol.
Hij bidt om Gods kracht, hij bidt om hulp, hij zelfs om…
Vader bidt zelfs om berusting als ze toch terug moeten. Ashra luistert
stil. Wat is vader toch dapper. Wat is vaders geloof toch groot. Hij
vraagt aan de Heere of zij rustig mogen blijven als ze terug moeten.
Terug? En dan rustig blijven? Hoe kan dat nu?
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Uren zitten ze nu al in de wachtruimte. Er zijn inmiddels meer mensen
binnen gekomen.
Naast vader zit een lange jonge man. Hij vertelt dat hij ook asiel heeft
aangevraagd.
Hij had een heel mooi verhaal verzonnen over zijn vader, die opgepakt
is en nooit meer terug is gekomen. En dat hij bang was geworden en
daarom gevlucht was. Hij had het met veel tranen aan de
marechaussees verteld. Maar de marechaussees hadden hem door
gehad.
Elk woord dat deze man vertelde was verzonnen, gelogen. Nee, ze
hadden hem Nederland niet binnen gelaten. Hij was hier niet naar toe
gekomen, omdat hij moest vluchten. Nee, hij was hier naar toe
gekomen om rijk te worden. Vannacht gaat er een vliegtuig terug naar
zijn land. Vannacht zullen de marechaussees hem op dat vliegtuig
zetten. Jammer, maar goed het was leuk geprobeerd. Misschien
probeer ik het volgend jaar weer, zegt de man, want Nederland is een
prima land. Het is een rijk land met goede ziekenhuizen, dure auto’s,
mooie huizen. Het is alleen jammer dat het hier vaak regent en koud is.
Maar vooruit, er zijn ergere dingen tenslotte.
Ashra had het verhaal angstig aangehoord. Deze man krijgt geen asiel.
Deze man wordt terug gestuurd naar zijn eigen land. Stel je voor, dat zij
ook terug gestuurd zullen worden.
Dat zal erg zijn. Nee, dat mag niet, dat kan niet.
Het is inmiddels avond geworden. Ashra, Falih, vader en moeder zitten
nog steeds in de wachtruimte. Nog steeds weten zij niet of zij asiel
zullen krijgen. Nog steeds weten zij niet of zij Nederland in mogen.
Moeder en Falih zijn op een bank in slaap gevallen. Een mevrouw heeft
aan moeder een deken gegeven. Ashra heeft ook een deken gekregen,
maar bij hem lukt het niet om in slaap te vallen. Hij heeft ook zoveel om
over na te denken. Het lijkt wel of het al een week gelden is, dat de
politie weer kwam en dat zij gevlucht zijn. Maar het is nog maar één
dag geleden. De vorige nacht zijn ze thuis weg gegaan. Wat is er
inmiddels veel gebeurd. Maar aan de andere kant, wat is er nog weinig
gebeurd. Want ze zitten nu nog steeds in de wachtruimte op Schiphol.
Ze weten na een hele dag wachten nog steeds niet of ze Nederland in
mogen of niet. Ashra zucht er van. Hoe moet het nu? Hoe lang gaat dit
nog duren? Ashra verlangt naar een gewoon bed om in te slapen. Op
deze stoel in slaap vallen lukt niet. Moet hij morgen weer op deze stoel
slapen? Maar dat wil hij niet!
Nee, wie slaapt er nu op een stoel? Even komt er een boos gevoel in
hem, maar dan denkt hij ineens: Of… of zal ik morgen weer in mijn
eigen bed slapen?
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Zullen we terug gestuurd worden? Net als die man naast vader, die nu
in het vliegtuig zit terug naar eigen land?
Vader merkt het wel dat Ashra niet in slaap kan komen. Het lukt vader
ook niet om in slaap te komen. Vader heeft ook zo veel om over na te
denken. En vooral…vader is bang. Vader is bezorgd. Zullen ze terug
moeten? Het duurt allemaal zo lang. Ze wachten nu al zo lang op
antwoord: Asiel, blijven of… terug.
“Ashra, zal ik een verhaal vertellen? Misschien kun je daarna wel
slapen.”
Blij verrast kijkt Ashra vader aan. Ja, een verhaal. Vader kan altijd zo
mooi vertellen. Zeker als het een verhaal uit de Bijbel is. “Kies jij zelf
maar, welk verhaal je wilt horen,” zegt vader.
“Ja, ik weet wel een verhaal. Het verhaal van Jozef en Maria, die
met hun kindje Jezus ook moesten vluchten.” Dan vertelt vader
het verhaal over Jozef, die op reis gaat met zijn zwangere vrouw.
Het kindje, dat in een stal geboren wordt, omdat er geen plaats
voor hen is in de herberg.
Maar ook over de vlucht naar Egypte. De koning Herodes wil het
kindje Jezus doden.
Voor Hem was geen plaats in Herodes’ koninkrijk.
Als vader klaar is met het vertellen zit Ashra nog stil te denken.
“Wij zijn nu ook arm, hè, vader. Wij hebben nu ook bijna niets meer.
Ons huis en bijna al onze spullen hebben wij thuis moeten laten, hè?
Mijn stenenverzameling, het speelgoed, uw boeken. Voor ons is er in
ons eigen land ook geen plaats meer en misschien mogen wij hier ook
niet blijven, hè? Zullen wij nu ook altijd arm blijven?”
“Zou je dat erg vinden, Ashra, als we arm zouden blijven?”
“Ja natuurlijk, wie wil er nu arm zijn?”
“De Heere Jezus. Hij wilde arm worden om Zijn kinderen rijk te kunnen
maken.”
Ashra, ook al heb je op aarde niets, maar als je de Heere in je hart hebt
dan ben je toch rijk. Ja, alleen dan ben je rijk, jongen. En om jou rijk te
maken, om jou een nieuw hart te kunnen geven, is de Heere Jezus, de
Zoon van God, arm geworden.”
Stil zit Ashra tegen vader aan. Wat moet het voor de Heere Jezus erg
geweest zijn om zo arm te worden. Nog veel armer dan Ashra nu is.
Of…was het juist niet erg voor de Heere Jezus?
Als Ashra ’s morgens wakker wordt, gaat juist de deur open. Een
mevrouw staat in de deuropening.
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Zij zegt tegen vader dat zij mee moeten komen om pasfoto’s te laten
maken.
Ze mogen Nederland binnen. Ze zullen naar een Opvangcentrum
gebracht worden. Daar mogen ze voorlopig blijven tot de rechter zal
zeggen of zij voor altijd mogen blijven.
Terwijl Ashra aan vaders hand mee loopt, zegt hij zacht : “Dank u wel,
Heere, dat wij nu niet terug hoeven. Wilt U er voor zorgen dat wij hier in
Nederland mogen wonen? Maar vooral, Heere, wilt U ook in mijn hart
komen wonen?” En dan stapt Ashra na vader het busje in.
Het busje dat hen naar het Opvangcentrum zal brengen. Een
onbekende toekomst tegemoet. Maar één ding is zeker: De Heere zal
voor hen zorgen.
Bron: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten, www.jbgg.nl

Jezus is geboren
daarvan spreekt ons lied
Dit is de blijde boodschap
God vergeet u niet
Als een baby kwam Hij,
arm en in een stal
Niemand had er plaats voor
De Redder van ’t heelal
Als een proclamatie
zingen wij steeds weer:
heden is geboren,
Christus onze Heer!
Daarvan spraken eng’len
in Judea’s veld
Glorie en aanbidding:
de weg naar God is hersteld.
Armen, maar ook rijken
knielden voor Hem neer,
brachten Hem geschenken,
gaven Jezus eer.
Zo lief had God ons mensen,
dat Hij gaf Zijn Zoon.
Ieder die dat gelooft; heeft
de toegang tot Gods troon!
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Offerandes
Inzameling collecten
Beste zusters en broeders,
Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin
of dwang, want God heeft lief, wie blijmoedig geeft, geven is een
harte zaak” 2 Kor.9:7
Lieve zusters en broeders,
Onder dankzegging voor de trouwe wijze waarop u giraal uw collecten
aan onze gemeente overmaakt treft u onderstaand een opgave van de
collectedoelen voor de komende periode. Ten overvloede vermelden
wij hierbij het rekeningnummer voor het overmaken van uw giften: INGBank: NL86 INGB 0000361737 t.n.v. Evangelische Broedergemeente
Haaglanden e.o.
Wilt u in de omschrijving specifiek aan geven voor welk collectedoel uw
bijdragen bestemd is.
De 1e collecten is voor de eigen gemeente en de 3e collecten voor
de aflossing van de hypotheek

2e collecten zijn als volgt:
18-10 Bejaardenhuizen Suriname (ZZg)
25-10 Kerkmuziek
01-11 Zuid Afrika Wuppertal (ZZg)
08-11 Onderhoud kerkgebouw
15-11 Theologisch seminarie Suriname (ZZg)
22-11 Fondsenwerving
29-11 Starmountain (ZZg)
06-12 Kerkmuziek
13-12 Nederlands Bijbelgenootschap (CK)
20-12 Zondagschool
24-12 Rampenfonds ZZG
27-12 Diaconie
31-12 Fondsenwerving
Uw bijdrage stelt ons in staat om aan de financiële verplichtingen
van ons kerkgebouw te voldoen.
“Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten” (2 Korintiërs 9:6)
Gods zegen en bij voorbaat dank!
Namens het bestuur
br. Vivian Winter
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Dienstenrooster
Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o.
Chasséstraat 1 Den Haag
Kerk: 070 – 2150565

december 2020 – januari 2021

In de kerk uw koninkrijk kome UKK
06-12-2020
13-12-2020
20-12-2020
24-12-2020
25-12-2020
27-12-2020
31-12-2020
03-01-2021
10-01-2021
17-01-2021
24-01-2021
31-01-2021
07-02-2021
14-02-2021
21-02-2021
28-02-2021

10.00
10.00
10.00
18.30
10.00
11.00
17.00
10.00
10.00
10.00
10.00
11.00
10.00
10.00
10.00
11.00

Preekdienst
Preekdienst
Kinderkerst
Kerstavond
Kerstdienst
Kerstviering
Oudjaarsdienst
Nieuwjaarsdienst/Avondmaal
Preekdienst/nieuwjaarsreceptie
Oecumenische dienst/Noorderkerk

Preekdienst
Zangdienst
Preekdienst
Preekdienst
Preekdienst
Zangdienst

ds.Chr.Welschen
ds.Chr.Welschen
Zondagschool
ds.Chr.Welschen
ds.Chr.Welschen
OR & werkgroepen

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

Zoetermeer
Datum
03-01-2021
17-01-2021
07-02-2021
21-02-2021

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

Dienst
Preekdienst
Preekdienst
Preekdienst
Preekdienst

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

Datum
09-01-2021

Tijd
18:30

Dienst
Zangdienst

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

13-02-2021

18:30

Zangdienst

zr. E. Bronne / ds. Chr. Welschen

Laak

Leiden
Datum

Tijd

Dienst

Voorganger

02-01-2021
06-02-2021

15.00
15.00

Preekdienst
Preekdienst

ds.Chr.Welschen
ds.Chr.Welschen
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Geef uw nieuwe adres door :
Chasséstraat 1
2518 RV Den Haag
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