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Dienstenrooster juni/juli 2018
In de kerk uw Koninkrijk Kome
Datum
03-06-2018
10-06-2018
17-06-2018
24-06-2018
01-07-2018
08-07-2018
15-07-2018
22-07-2018
29-07-2018
05-08-2018
12-08-2018

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

Dienst
Preekdienst
Preekdienst
Vaderdag dienst
Preekdienst
Keti Koti
Preekdienst
Preekdienst
Preekdienst
Zangdienst
Hernhutterdag
Preekdienst en AM

Voorganger
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
Prosisa
ds. Chr. Welschen
zr. G.Bendt-Wijsman
ds. Chr. Welschen
zr.R.Harry
br.D. Toemin
zr. G.Bendt-Wijsman
ds. Chr.Weschen
ds. Chr. Welschen

Zoetermeer
Datum
03-06-2018
17-06-2018
01-07-2018

Tijd
14:00
14:00
14:00

Dienst
Preekdienst
Preekdienst
Emancipatie

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

Laak
Datum
09-06-2018

Tijd
19:30

Dienst
Zangdienst

Voorganger
ds. Chr. Welschen

23-06-2018

19:30

Zangdienst

ds. Chr. Welschen

Leiden
Datum
02-06-2018

Tijd
15.00

Dienst
Preekdienst

Voorganger
ds.Chr. Welschen
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Leiden
03-03-2018
07-04-2018
05-05-2018

Woord voor de maand juni
Houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen

€ 40,50

Kerkelijk werk

€ 19,50

Kerkelijk werk

Opbrengst broodjes
11-3-2018
€ 90,50
18-03-2018 € 63,00
25-03-2018 € 50,00
08-04-2018 € 34,00
15-04-2018 € 26,70
22-04-2018 € 75,00
20-05-2018 € 41,00

zonder het te weten, engelen ontvangen.
Hebr.13:2

Woord voor de maand juli
Zaai rechtvaardig! Oogst met liefde! Ontgin nieuw land! Het is tijd
om de Heer te smeken, dat Hij nadert met de regen van zijn
goedheid.

Bijzondere ontvangsten
Crematie fam Boedhram-Hermelijn € 200,00
Huiszegen 23-03-2018 zr. M Moi Thuk Shung € 120,00
Verjaardagzegen zr. C Parisius collecten
€ 102,50 + € 180,00 ( gift)
Verjaardagzegen 29-04-2018 zr. E Lashley € 92,82
Verjaardagzegen 13-05-2018 zr. Toemin
€ 75,00
Verjaardagzegen 10-05-2018 zr. N Garden € 49,30

Hos.10:12

Ik ben vrij
Dit is mijn laatste wens
De vrijheid te betasten
Oprecht te kunnen zeggen
Ik ben vrij.

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

Jozef Slagveer

Het maandnieuws verschijnt 6 keer per jaar.

God zegt: wie dorst heeft geef ik te drinken uit de bron met water dat leven geeft.
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06-05-2018

10-05-2018
13-05-2018

20-05-2018

27-05-2018

Laak
24-02-2018
10-03-2018
24-03-2018
29-03-2018
14-04-2018
28-04-2018
12-05-2018

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

55,22
67,31
74,10
51,25
95,05
107,99
61,30
86,25
78,45
82,75

€
€
€

75,12
89,01
72,70

€
€
€
€
€
€
€

12,00
11,55
20,00
35,80
18,50
22,50
21,50

Overdenking
Eigen gemeente
Onderhoud
Aflossing hypotheek
Eigen gemeente
Eigen gemeente
Stichting Wiesje
Aflossing hypotheek
Eigen gemeente
Evangelie op Wielen
(ZZG)
Aflossing hypotheek
Eigen gemeente
Jongerenwerk
Aflossing hypotheek

Houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te
weten, engelen ontvangen. Hebr. 13.2.
Een gast ontvangen verloopt vandaag meestal volgens een ritueel,
waarbij gastheer/gastvrouw of gast(en) met elkaar een afspraak maken
over de dag en tijdstip van de ontmoeting. Men kent elkaar - of als het
doel van de ontmoeting een kennismaking is, dan heeft men van elkaar
gehoord. Ontvangers en gast(en) verheugen zich meestal op de
afgesproken ontmoeting. En de ontvangers en de gast(en) hebben er
tijd en energie voor gereserveerd.
Als de schrijver van de Hebreeuwenbrief zijn gemeente vraagt, om
gastvrij te zijn, dan gaat het meestal niet om een afgesproken bezoek.
Soms kent de gastheer niet eens de gasten, die langskomen. Hij
herinnert aan Abraham, die de drie voorbij lopende mensen vraagt om
bij hem te eten. Hij had het niet gepland. Hij had niets voorbereid. En
toch ziet hij, dat de drie behoefde hebben aan een pauze - en Abraham
speelt hierop in. Hij geeft hen het beste van wat hij heeft. Later zal hij
zeggen: Het waren boodschappers van God.

Kerkelijk werk
Kerkelijk werk
Kerkelijk werk
Kerkelijk werk
Kerkelijk werk
Kerkelijk werk
Kerkelijk werk

Zoetermeer
18-02-2018 € 44,25
€ 42,35

Kerkelijk werk
Huur gebouw

02-03-2018 € 142,25

Wereldgebedsdag

18-03-2018 € 53,55
€ 40,25

Kerkelijk werk
Huur gebouw

30-03-2018 € 39,45

Goede vrijdag (kerkelijk
werk)

Gastvriendschap in de Bijbel heeft te maken met de opdracht: ruimte te
maken voor de ander in je woning en vooral in je hart; voor als een gast
onverwacht binnen valt. Ruimte te maken voor mensen, die misschien
boodschappers zijn van God. Ruimte maken voor de ander heeft
gevolgen:
- de planning voor de dag moet worden losgelaten
- de routine wordt verbroken
Planning en routine hebben te maken, dat wij voorbereid zijn op dat,
wat misschien in de toekomst gaat gebeuren. Gastvrijheid is een
belijdenis, dat wij bereid zijn de toekomst werkelijk uit Gods hand te
nemen. Want ook wij kunnen ervaren dat er engelen bij ons op visite
komen. Ik wens u in deze zomertijd veel ontmoetingen met engelen,
die onaangekondigd op visite komen.

15-04-2018 € 71,62
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Op weg naar Keti Koti
Het feest van de bevrijding van de voormalige slaven in Suriname vult
de maand Juli met een groot feest. Surinaamse muziek en feestkledij
worden zichtbaar: zelf gekozen, zelf doorleefd, zelf verantwoord! Dit
feest maakt bewust, hoe kostbaar elk mens is, hoe belangrijk de
waarde van elk mens is en hoe fijn het is om als mens zelf
verantwoording te mogen dragen. Daarom is emancipatie ook
gekoppeld aan de kreet: nooit meer slavernij! In de laatste maanden
hoorden wij op het nieuws en in de kranten over de hoge cijfers van
moderne slavernij. De cijfers verschillen, omdat deze vormen van
slavernij in het verborgene plaats vindt. De structuur van deze moderne
slavernij is ook heel anders dan die toen in Suriname.... Maar het effect
op de mensen, die worden verkocht, die zonder mensenrechten
moeten leven en die niet beschermd worden tegen onrecht en geweld,
is verschrikkelijk.
Als wij feest vieren op 1 Juli, laten wij dit doen in de hoop, dat ook deze
slaven bevrijd worden.
Wij kunnen als kerk dit feest dit jaar op één dag tweemaal vieren: eerst
om 11.00 uur in de Chasséstraat. Vervolgens, om 19.00 uur herdenkt
de Haagse gemeenschap van kerken de slavenbevrijding met een
dienst op 1 juli in de Emmaus kerk /aan de Leyweg). Aansluitend is er
gelegenheid om Antilliaanse en Surinaamse hapjes te nuttigen en een
film te zien over Tula.
In de Hernhutter maand: Op weg - met Abraham
In vrijheid leven en zich te ontwikkelen heeft het effect, dat wij als
Christenen altijd innerlijke op weg zijn. Wij vieren, dat God ons
begeleidt op ons weg.
In de Bijbel vinden wij een man, die dit heel aanschouwelijk
meemaakte: Abraham.
- Hij luisterde naar de roep en volgde de roepstem.
- Hij kwam - net als wij - in situaties die zo nieuw waren, dat de angst
alles overheerste en hij foutieve keuzes maakte, waarbij hij zichzelf niet
meer trouw was.
God zegt: wie dorst heeft geef ik te drinken uit de bron met water dat leven geeft.
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Offerandes januari – februari -2018
Den Haag
Den Haag

Bedrag

11-03-2018

€ 50,61
€ 58,00
€ 39,95

Eigen gemeente
Peru
Aflossing hypotheek

18-03-2018

€ 148,05
€ 49,95
€ 73,10

Eigen gemeente
Pasensi
Aflossing hypotheek

25-03-2018

€ 64,65
€ 87,60
€ 40,13

Eigen gemeente
Diaconie
Aflossing hypotheek

29-03-2018

€ 51,90

Avondmaal viering

30-03-2018

€ 114,85

Goede vrijdag

01-04-2018

€ 90,00
€ 100,15
€ 86,70

Eigen gemeente
Goede doelen EBGH
Aflossing hypotheek

08-04-2018

€ 129,67
€ 83,60
€ 99,60

Eigen gemeente
Zondagschool
Aflossing hypotheek

15-04-2018

€ 59,30
€ 45,97
€ 39,45

Eigen gemeente
Pax
Aflossing hypotheek

21-04-2018

€ 93,89

Eigen gemeente

22-04-2018

€
€
€
€
€
€

Eigen gemeente
Administratie
Aflossing Hypotheek
Eigen gemeente
Weeskinderen (ZZG)
Aflossing hypotheek

29-04-2018

63,00
52,70
62,15
191,25
125,75
165,60

Bestemming

God zegt: wie dorst heeft geef ik te drinken uit de bron met water dat leven geeft.
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- Hij maakte conflicten mee en moest zoeken om er mee om te gaan,
en geen van de conflicten zijn ooit directe herhalingen.
Deze momenten van zijn wandeling herkennen wij in ons leven.
Op zondag 5 augustus willen wij met een dienst voor jong een oud de
Hernhutter maand beginnen - samen met Abraham. Na de dienst zullen
er versnaperingen te koop zijn en dan vieren wij met elkaar het
liefdemaal.
Op zondag 12 august vieren wij het augustus avondmaal ter
herinnering aan de grote verzoening, die aan het begin van onze
Broedergemeente stond.
zr. Christine Welschen

Mededelingen uit de Gemeente
Bereikbaarheid ds. Chr. Welschen
Adres dominee : Rozendaal 6 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.

Houd u zondag 9 september vrij? Meer info volgt!
God zegt: wie dorst heeft geef ik te drinken uit de bron met water dat leven geeft.
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Dankbetuiging
Opgetogen en buiten mezelf van vreugde en bewondering gestemd
ging ik donderdag 26 april jl. op weg naar het Gemeentehuis Pijnacker
om getuige te zijn van de uitreiking van de onderscheiding van een
kennis. Eén met een groot hart, waarvoor ik veel respect en waardering
draag. Ik dacht wat een eer dat ik hier, als buitenstaander, dit blije
moment met de familie mag delen. Niet wetende, dat ik zelf het
onderwerp van gesprek en de onderscheiding zou zijn.
Toen bij aankomst in het Gemeentehuis bleek, dat het om mij ging was
het bericht dat mij de eer te beurt is gevallen om te worden
gedecoreerd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, voor mij een
complete verrassing.
Mijn familie en anderen hebben het uiterst geheim gehouden. Jullie
zullen begrijpen, dat ik nergens van op de hoogte was en dat het voor
mij een aangename verrassing was. De gedachte voor mij, dat kan
toch niet waar zijn.

Ik dank jullie allen voor de vele attenties. De bemoedigingen hebben
mij gesterkt om met beide benen op de grond te blijven staan en te
blijven werken in Gods wijngaard, welke vraagt om wilskracht, geduld
en bovenal liefde voor elkaar.
God spreekt tot jou en ook tot mij als Hij zegt: Niet gij hebt Mij, maar Ik
heb jullie uitgezocht en jullie aangewezen, opdat jullie zouden
heengaan en vrucht dragen. En dat jullie de opbrengst aan vruchten
niet verloren laat gaan. Wij zaaien, maar God geeft de wasdom en de
groei waarop wij hopen. (Johannes 15: 16)

Mededelingen van Pasensi

Pasensi

Mededelingen uit andere Gemeenten
Zendingsfeest 2018

Iedereen hartelijk dank, met name de Zr. S. Derby, voorzitter en V.
Winter, vice voorzitter, namens de Oudstenraad en de gemeente voor
het in mij gestelde vertrouwen.
Ik heb jullie warmte ervaren en dit alles heeft bijgedragen om 26 april
2018 tot een onvergetelijke dag te maken.
Liefde groet van,
zr. Georgine- Bendt-Wijsman
Openbaring 21:6

wij”.

Op 30 september 1968 trad een gelegenheidskoortje op bij de
kerkelijke inzegening van een huwelijk in een kerkdienst van de EBGHAAGLANDEN e.o. (toen nog EBG Den-Haag). Met vele ups en downs
en onder vele wisselingen van dirigenten is het koor tot de dag van
vandaag blijven functioneren als het kerkkoor van EBG-HAAGLANDEN
E.O en heeft het omstreeks 1990 het Surinaamse woord Pasensi
(geduld) aan de naam toegevoegd. Besloten is om op 30 september
2018 het heuglijke feit te herdenken dat Pasensi 50 jaar bestaat. In de
zondagmorgendienst zal aandacht hieraan besteed worden en in het
middagprogramma zal na een gezellig samenzijn een feestelijk
jubileumconcert in onze kerk gehouden worden. Hier zullen meerdere
bevriende koren hun medewerking aan verlenen. Houd deze datum
dus vrij en bestel op tijd uw toegangsbewijs bij een van de leden van
Pasensi.

Heer, ik dank U, o God voor de mensen, met name zij, die door U
geraakt zijn, en in navolging van U, gedreven door uw liefde anderen
aanspraken om het initiatief van de voordracht te ondersteunen.

God zegt: wie dorst heeft geef ik te drinken uit de bron met water dat leven geeft.

Het thema werd van alle kanten belicht en met de aanwezigen werd
gediscussieerd over dit onderwerp onder andere: “Wat kunnen we
doen tegen seksueel geweld”. “Welke normen en waarden hanteren

6

Schrijf het alvast in uw agenda: Zaterdag 15 september: Zendingsfeest in Zeist. U en de hele EBG zijn uitgenodigd. Met ons allen maken we er zoals altijd een gezellig feest van: ontmoeting, zingen en
kerk-zijn, lekker eten, rondsnuffelen op de bazaar, horen over ‘de zending’ en met elkaar zorgen voor een mooie opbrengst voor het actiedoel – de dag-ingrediënten zijn vertrouwd. Zaterdag 15 september dus.
Tussen 10.30 en 16.00 uur. Op het Zusterplein in Zeist. Bent u er
ook?
15
God zegt: wie dorst heeft geef ik te drinken uit de bron met water dat leven geeft.
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Anitri Bromtji
Wij danken alle ouders/verzorgers die de afgelopen periode eraan
hebben meegewerkt dat wij in onze maandnieuws uw lieve
zoon/dochter/kleinkind mochten plaatsen.
Wij zijn zelf op zoek gegaan of afgestapt op ouders/grootouders om
onze jongste kerkbezoekers te plaatsen. Zijn ze op? Nee, ze zijn er
maar nu mag u zelf naar de redactie stappen en uw anitri bromtji opgeven. Wij zouden dat zeer op prijs stellen en zien uit naar een fijne samenwerking. Aanmelden of opgeven mag vanaf deze maand juni
2018. Degenen die zich eerst opgeven worden ook als eerste geplaatst. Doet u mee? Dan zien wij uw reactie graag tegemoet.
Alvast bedankt.
De Redactie

Verslag Kerkkamp
Het kerkkamp vond ik erg leuk. Ik heb allemaal nieuwe vrienden gemaakt en we hebben allemaal leuke dingen gedaan zoals voetballen,
waterballonnengevecht en in de avond hadden we een heel leuk
kampvuur waarbij we liedjes gingen zingen en bidden. Ik vond het ook
heel erg leuk dat er ook een disco was. Ik vond het jammer dat dit allemaal maar een dag heeft geduurd. Voor mij mocht het wel een paar
dagen duren.
Groetjes van Nillrano

Terugblik Moederdag
Op zondag 13 mei jl. hebben de broedergroep Zonen van Salomo
de dienst georganiseerd. De preek werd door br. J. Welschen verzorgd. De schriftlezingen werden gehaald uit Gen.16: 1-16 en uit
Num.6:22-27
De brs. R. Verwey en R. Burgrust zongen liederen voor de moeders
en alle andere aanwezigen.
Het is een traditie in onze kerk geworden dat de broeders met Moederdag voor de inwendige mens zorgen. Wij konden allemaal van de
overheerlijke soep(en) (drie soorten cassavesoep) kunnen genieten.
Broodje kerrie-ei en lekkere drankjes.
Ook kregen wij een presentje en een rode roos mee bij vertrek.
De kinderen van de zondagsschool hebben hun best gedaan en wij
kregen een mooi ingekleurd A-4tje met twee handen en gedicht
voor mama.
*Mijn handen omvatten jou*
Dank aan allen die eraan hebben meegewerkt om de dag op zo een
bijzondere manier te beginnen.
zr. Irene Becker

Mededelingen Zonen van Salomo
Vaderdag 17 juni 2018

Themamiddag #MeToo (zaterdag 21 april 2018)
Op zaterdag 21 april organiseerde de broedergroep Zonen van Salomo
samen met de zusters van Prosisa een themabijeenkomst over #MeToo. Spreekster was zr. Georgine Bendt. De actie #MeToo gaat over
de seksueel ongewenst gedrag wat veel vrouwen ondergaan en de bedoeling is dat deze actie het seksueel geweld uit de taboesfeer wordt
gehaald en aantoont hoe wijdverbreid het is. zr. Bendt ging eerst in op
“wat is eigenlijk seksuele intimidatie”. Waaruit komt dit voort, macht en
gezag staat vaak ten grondslag hieraan. Een voorbeeld hiervan is te
vinden in de bijbel onder 2 Samuel 13 waarin Amnon zijn halfzus Tamar verkracht en er daarop geen reactie kwam van vader David. David
bedekt het zelfs met de mantel der liefde, terwijl de broers van Amnon
hem wel veroordeelde. Er was geen gerechtigdheid.
God zegt: wie dorst heeft geef ik te drinken uit de bron met water dat leven geeft.
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Spreuken 20:7
Wie rechtvaardig is bewandelt de juiste
weg, zijn kinderen zullen gelukkig zijn.
Spreuken 20:7
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Weekoverzicht

Mededelingen van de Oudstenraad
Wie zijn wij

Dag

Tijd

Activiteit

De nieuwe OR-leden en synodelid stellen zich in het maandnieuws van
juni-juli en augustus-september aan u voor.

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

Graag stel ik me voor aan hen die mij nog niet
kennen. Ik ben Hedwig E. Callender, 71 jaar
oud en in het najaar van 2017 gekozen tot afgevaardigde van EBG-HAAGLANDEN e.o. naar
Synode van de Europese Continentale Broeder
Uniteit waar onze gemeente deel van uitmaakt.
Ik ben in 1947 gedoopt door ds. Arnold Breeveld
In de Vredeskerk van de EBG te Nieuw Nickerie
in Suriname, ben in april 1964 door ds. Gilly Polanen in het geloof bevestigd in de Grote Stadskerk te Paramaribo e sedert augustus 1968 ben ik lid van EBGHAAGLANDEN e.o. In 1974 ben ik met het oog op de zelfstandig wording van onze gemeente per 1 januari 1975 samen met zuster Truus
Promes, nu wijlen, gekozen tot de 1ste synode afgevaardigden voor
onze gemeente, welke functie ik tot 1980 toen met veel plezier heb
vervuld. Ook ditmaal heb ik hoge verwachtingen van mijn synodale periode. De 1ste zitting is inmiddels geweest van 26 mei tot 2 juni te
Herrnhut in Duitsland en is heel vruchtbaar en leerrijk geweest. In 2
commissies van de synode gekozen en hoop in goede samenwerking
met de overige commissieleden en met onze Oudstenraad die taken zo
goed mogelijk te vervullen..
Mijn naam is Karin Madirsan
Ik ben gekozen door de gemeente als OR lid.
Mijn functie in de OR is eerste secretaris voor de periode van 2018-2024
Met de hulp en kracht on Onze Lieve Heer zal ik
trachten om in zijn koninkrijk mijn diensten te verlenen zoals Hij dat wilt.
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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:

- 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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Beste broeders en zusters,
Feestelijke 1 juli Emancipatieviering
Keti koti – Dia di bandera

Libertat

Ik ben vrij

Ta kiko ta libertat
p’esun ku pensamentu
k’a keda di katibu?
P’esun k’a keda kana
k’un mente enkadená?
Ta koutiverio nobo
e ta yama libertat!

Dit is mijn laatste wens
De vrijheid te betasten
Oprecht te kunnen zeggen
Ik ben vrij.
-

Jozef Slagveer -

- DPI 1980 -

De Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK) nodigt u van harte uit om feestelijk mee te
vieren.

Op donderdag 26 april 28018 is onze zuster Georgine Bendt-Wijsman
bij Koninklijk besluit benoemd tot lid in de orde
van oranje Nassau. Aan onze zuster is op voordracht van de Oudstenraad, ondersteund door zr.
Benigna Carstens, br. Stefan Bernard, zr. Sonja
Keeks, en br. Waldo Idoe de Koninklijke onderscheiding toegekend. De onderscheiding is haar
o.a. toegekend voor haar dienstbaarheid aan de
Evangelische Broedergemeente Haaglanden en
daarbuiten, haar inzet, betrokkenheid en liefde
voor de medemens. De zuster is onze gemeente
al meer dan 40 jaar zeer toegewijd. De gemeente
en de Oudstenraad feliciteren zuster Georgine
van harte met deze onderscheiding en zeggen haar nogmaals dank
voor de diverse werkzaamheden die zij vrijwillig gedurende vele jaren
voor onze gemeente heeft verricht en nog doet.
De Oudstenraad

Wat?

155 jaar afschaffing van de slavernij in Suriname, op Curaçao en
de Nederlandse
Antillen.

Waar?

Emmauskerk aan de Leyweg 930, Den Haag.

Wanneer?

1 juli 2018

In Memoriam

Hoe laa?

18.00 inloop; 19.00 viering ; 20.00 uur muziek, cultuur en dans
onder het genot van lekkere hapjes en drankjes (kom heerlijk
genieten van de Surinaamse en Antilliaanse keuken).

Beste gemeenteleden,
Met verslagenheid en verdriet hebben wij op 27
mei jl. kennis genomen van het overlijden van onze broeder Mark de Vos. Een noodlottig ongeval
op weg naar de synode heeft hem abrupt van zijn
vrouw, familie, gemeente en allen die hem dierbaar waren los gerukt.
Mark, was sinds de laatste jaren predikant van de
gemeente Utrecht en vanaf vorig jaar lid van het
bestuur van het ZZG. In de zomer van 2017 heeft
broeder Mark tijdens de afwezigheid van zuster
Christine een dienst en aansluitend het Avondmaal in onze gemeente verzorgd. Broeder Mark was zeer geliefd en zal
enorm gemist worden. Vol onbegrip, ongeloof en met veel vragen blijven wij achter. Echter, vertrouwen wij op God onze Vader en gaan onze gevoelens van medeleven uit naar zijn vrouw, familie, bestuur en
gemeenteleden van de Evangelische Broedergemeente Utrecht. Wij
wensen u veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
Als de zon ondergaat, zal hij ook weer eens opkomen.

Komt u meevieren?
We staan stil bij het verleden, gedenken slachtoffers en helden (verzetsstrijders
tegen de onderdrukking van slavernij) en zijn solidair met allen die de littekens
van de slavernij tot op vandaag met zich meedragen.
Samen gaan wij, erfgenamen van het Nederlandse slavernijverleden, een toekomst
van vrijheid tegemoet. In verbondenheid met elkaar, met vertrouwen en respect.
Want slavernij, dat nóóit meer!!!
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Kleurkaartenactie

Uitnodiging Keti Koti dienst op 1 juli 2018

Het Surinaamse Wapen

Beste broeders en zusters,

Vorig jaar zijn wij op 1 juli 2017 een kleurkaartenactie gestart om middelen te verwerven voor onze kerk. Wij hebben 100 kleurkaarten gedrukt en hopen samen met u een totale opbrengst van € 5000,00 te
realiseren. Een volledig ingekleurde kaart vertegenwoordigt namelijk
een waarde van € 50,00. De opbrengst zal bestemd worden aan het
opknappen van de koffiekamer. Een aantal broeders en zusters hebben aan deze actie reeds deelgenomen. Onze dank daarvoor.
De actie duurt nog voort en graag stellen wij u nog in de gelegenheid een kleurkaart op te halen bij een van de leden van de Oudstenraad. Het verzoek is aan u allen om vrienden, familieleden en collega’s
te vragen de kaart in te kleuren en deze actie ten volle te ondersteunen.
De Oudstenraad

Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden
leven. Houdt dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen (Galaten 5:1)
Op zondag 1 juli a.s. gedenken wij de 155e verjaardag
van de afschaffing van de slavernij. Keti-Koti: de ketenen zijn doorbroken. Dit is nog steeds de naam van
de feestdag waarop vooral de Afro-Surinamers
de afschaffing van de slavernij vieren.
0

De Oudstenraad van de Evangelische Broedergemeente
Haaglanden e.o. nodigt u bij deze uit voor deze bezinningsdienst .
Aanvang 11.00 uur in ons kerkgebouw
Plaats: Chasséstraat 1,te Den Haag.
Het Thema voor deze dag Luidt:
Wat vieren wij eigenlijk? Vieren wij “vrijheid” van de
slaaf gemaakte of moeten we op zoek gaan naar de
sleutel van innerlijke bevrijding, die moet leiden tot een
verandering in het bewustwording proces van het Slavernij verleden?
Na de dienst zal er een uiteenzetting gegeven worden
n.a.v. het Thema. Daarna is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een hapje en een drankje.
Neem gerust uw familie, vrienden en bekenden mee.
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