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Woord voor de maand april
Jezus zegt: Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft
uitgezonden, zo zend ik jullie uit.
Joh 20:21

Woord voor de maand mei
Het geloof is de vaste grond voor wat wij hopen, het bewijs van
wat wij niet zien.
Hebr. 11: 1

Pinksteren
Duister valt en ik verdwijn in ’t niets
Geen hand voor ogen, in donker
Is geen schaduw te zien
En in de stilte
Klinkt geen stem.
Duister valt als schaduw van de dag
Elke lichtschijn schijnt overwonnen
Keert ooit de morgenstond terug
Als glorieus overwinnaar van de nacht
Maar zie het licht spreekt als met vuur
Met duizenden warme tongen
Zelfs in het donkerste uur
Vanuit de Geest ontsprongen
Een woord van eeuwige duur.
Gedicht van Egbert Jan van der Scheer
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Overdenking
Woord voor april:
Jezus zegt: Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden,
zo zend ik jullie uit. Joh 20.21
Wij horen dit woord van Jezus in een tijd, waarin wij via de media van
plaatsen in de wereld horen waar veel mensen lijden door geweld
veroorzaakt door mensen. Hierdoor denken wij over vrede als “het
einde“ van geweld.
Jezus, de God op de aarde is zelf gekomen om zowel de verbinding
tussen mens en mens, als ook de verbinding tussen mens en God te
herstellen. Alles heeft hij daarvoor over gehad. Met Pasen vieren wij,
dat Jezus heeft overwonnen en in het Rijk van God is, waar een wereld
van gerechtigheid heerst voor ieder mens, een wereld waar de kleinen
worden gezien. De horizontale vrede (tussen mens en mens en zich
zelf) en de verticale vrede (tussen God en mens) wenst Jezus zijn
discipelen als hij hen groet: Vrede zij met u! En hij wenst deze vrede
ook ons.
Deze boodschap is niet alleen voor ons om te ontvangen. Ook wij zijn
gezonden deze vrede uit te stralen naar de schepping van God, naar
onze buren en vrienden, in onze kringen van collega´s en in onze
gemeente. Deze vrede is niet denkbaar, zonder dat de gerechtigheid
van God centraal staat, net als Zijn barmhartigheid en Zijn diepe
verbondenheid mens zijn zoon en elk kind van God.
U beste zusters en broeders, ook u bent geroepen! Jezus zond toen
niet de perfecte discipelen uit. De apostelen waren “gewone” mensen,
met fouten. Voor hen en voor ons geldt: Vrede, die wij proberen voor
ons zelf te houden, is geen vrede. Hij is net als een licht, dat wij in een
kast verstoppen – namelijk nutteloos.
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Laten wij gezamenlijk leven en werken voor de vrede,
– waarbij er een toekomst is voor alle kinderen en volwassenen,
– waarbij er een toekomst is zonder oorlogen en zonder armoe als
gevolg van een onrechtvaardige verdeling van goederen
– waarbij er een toekomst is, waarin iedereen telt als bijzonder
schepsel van God.
De opstanding van Jezus uit de dood in de vrede van het Rijk van God
moge ons sterken en bemoedigen.

Op weg naar Pinksteren
Sporen van ons mensen – en de Heilige Geest
Met de opstanding van Jezus begon er voor de discipelen een nieuwe
tijd.
In de tijd van de arrestatie was er angst en onzekerheid. Met Pasen
leren ze, dat het verleden niet door blijft gaan: de dode Jezus leeft, hij
wandelt, hij eet, hij spreekt.
De discipelen hechten weer aan Hem. Als Jezus naar zijn Vader gaat –
zoals wij het noemen – komt de angst, de herinneringen van het
verleden weer na boven. Zij verstoppen zich. Dus de angst voert de
boventoon. Tot de Heilige Geest hen roept. Zij gedragen zich als vrije
mensen, die vertellen van de vrede en de vreugde die zij hebben – en
de enige reden is de nabijheid van God in hun leven.
Deze nabijheid kunnen zij beleven, omdat zij het gezamenlijke leven
met Jezus als het blijvend spoor in hun geheugen zien – in
tegenstelling tot de andere sporen, die er ook zijn.
Welke sporen waarderen wij als belangrijk in ons leven en welke als
minder belangrijk? Onze opvoeding, onze afstamming, onze opleiding,
onze link naar Jezus Christus….?
Welk sporen willen wij mogelijk achterlaten voor onze kinderen, voor
onze omgeving?
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De discipelen hebben een spoor achter gelaten die verduidelijkt dat:
– Met Gods kracht wij de toekomst tegemoet kunnen gaan. Het lukt
werkelijk!
– Met Gods kracht is verbinding tussen mensen, die duidelijk
verschillen van elkaar mogelijk.
– Met Gods kracht geven wij (nieuwe) zin aan ons leven.
zr. Christine Welschen

Wij mensen en onze ecologische sporen op deze aarde
Ik wil met u even nadenken over de ecologische sporen, die wij
moderne mensen achter laten voor onze kinderen en kleinkinderen. Als
mensen in het moderne Europa laten wij sporen achter. Niet alle
sporen zijn goed. Daarom is het belangrijk bewust te reflecteren, wat
wij doen:
– als wij papier gebruiken, werken wij mee aan het kappen van bomen,
die nodig zijn als longen van deze aarde.
– als wij de computer aanzetten, het licht aandoen, de koelkast
gebruiken, verbruiken wij elektriciteit. Staan wij stil bij de bijwerkingen
hiervan, waaronder vissen die door de geluiden van de windmolens in
de war raken?
– als wij auto´s, schepen, boten of vliegtuigen gebruiken dan vervuilen
wij direct de lucht door fijnstof of CO2, om niet te spreken van de hoge
kosten door lange files en ongelukken.
– als wij artikelen niet hergebruiken, maar snel wegdoen, dan vergroten
wij de noodzaak om steeds meer te produceren, wat weer meer afval
tot gevolg heeft. Bijzonder erg is dit bij plastic afval, die de rivieren,
zeeën en bronnen van drinkwater bevuilen.
Welke sporen wil u achterlaten voor uw kleinkinderen?
Durven wij met de kracht van God nieuw te beginnen met een “ander”
leven?
zr. Christine Welschen
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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.

Dankbetuiging
Beste zusters en broeders,
In 2006 werd mijn broer Kenneth getroffen door een beroerte met als
gevolg een vergroot hart en aantasting van de nieren. De eerste diagnose van de specialist was dat de familie zich kon voorbereiden op
het allerergste, maar door ons rotsvast geloof en vertrouwen in de Almachtige hebben wij nog 12 jaren mogen genieten van Kenneth. Op 11
maart jl. heeft onze Lieve Heer hem naar huis geroepen en op 17
maart jl. hebben wij Kenneth op een waardige wijze ten grave gedragen. Namens de familie wil ik u allen hartelijk danken voor de vele condoleance berichten telefoontjes, kaarten, bemoedigende woorden en
grafstukken die wij de afgelopen dagen hebben ontvangen in verband
met het overlijden van Kenneth. Bijzondere dank en waardering voor
uw gebeden tijdens de ziekte en na het overlijden van Kenneth. Uw
medeleven heeft ons getroost en gesterkt in deze moeilijke periode. Wij
zijn de Heer dankbaar voor de begeleiding van Kenneth de afgelopen
jaren en ervan overtuigd dat onze Lieve Heer geen fouten maakt. De
mooie en onvergetelijke momenten met Kenneth zullen wij koesteren
en troosten ons met de gedachte dat hij nu veilig is in Jezus armen verlost van alle ziektes en pijnen.
Grantangi! zr. Susan Derby
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Mededelingen van de Oudstenraad
Verkiezing oudstenraad
Zondag 18 maart jl. hebben de kiesgerechtigde leden vier nieuwe
bestuursleden
gekozen. De verkiezingscommissie heeft de volgende uitslag aan de
OR gerapporteerd:
zr. Karin Madirsan
63 stemmen
zr. Marcia Weidum
61 stemmen
zr. Martha Jamin
53 stemmen
zr. Inesta Rustveld
53 stemmen
br. Eric Woerdings
45 stemmen.
Op basis van deze uitslag zijn de zusters Madirsan, Weidum, Jamin en
Rustveld de nieuwe bestuursleden. Deze uitslag is voorlopig want de
uitslag dient door het PB te worden bevestigd.

Beleidsplan gepresenteerd
Tijdens de jaarlijkse bezinningsdag van de Centrale Raad, die altijd op
de laatste zaterdag van januari wordt gehouden komen bestuurders
van de EBGN bij elkaar. Met deze bijeenkomsten willen we samen met
bestuurders van gemeenten, werkgroepen en andere bestuursorganen
een aanzet geven tot verdere bezinning en hen gelegenheid bieden
voor een ontmoetingsmoment. Dit jaar was het thema »Ruimte voor
het beleidsplan 2018-2020 van de Evangelische Broedergemeente in
Nederland. Zaterdag 27 januari jl. was de opkomst vrij goed. Het thema trok bijna 50 personen die bij elkaar kwamen in de Jeruëlkapel van
de Evangelische Broedergemeente Utrecht. Tijdens deze bezinningsdag onder leiding van br. Stefan Bernhard werd tijdens de ochtend het
beleidsplan gepresenteerd door de voorzitter van de Centrale Raad zr.
Rita Harry. Aansluitend werd ruimte geboden en konden bij de verschillende tafels zoveel mogelijk vragen gesteld worden, aan de leden van
het Moderamen van de Centrale Raad. In het middaggedeelte werd in
vier workshops verder gesproken en gezamenlijk gezocht naar input
met het doel om van elkaar te horen waar men mee bezig is en of zich
bezighoudt. Meer dan twee jaar werd aan dit actuele beleidsplan gewerkt. Een plan dat voortbouwt op het beleidsplan van 2012 en
het visiedocument van de Europees-Continentale Provincie van de
Broedergemeente.
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Belangrijke speerpunten zijn: De EBGN als kerkgenootschap met twee
tradities, Eenheid in verscheidenheid, Vernieuwing en De EBG als
zendingskerk. Het is de verwachting, dat gemeenten, diasporagroepen
en landelijke organen van de Broedergemeente de komende tijd aan
de verwezenlijking van de doelen uit het beleidsplan werken.

Anitri Bromtji
Ik heet Galliano en ben 4 jaar maar
straks ook bijna 5 jaar. Ik heb een tweeling zusje en een broertje van 3 jaar. Ik
zit in groep 1 en woon in Den Haag.
Samen met mijn vriendjes Timo, Janoah
en Tidjari speel ik op school en thuis
met mijn broertje en zusje. Wij hebben
twee juffen juf Daniëlle en juf Linda. Ik
speel met de kinderboerderij van de juf.
Dat heeft zij van thuis gebracht en daar
mogen wij ook mee spelen. Televisie
kijken en eten (ijsjes, warm eten, broccoli, pannenkoeken, rijst en kip) vind ik
leuk maar ik hou echt niet van knutselen. Ik zit op zwemles, voetballen (Voetje-bal vanaf 3 jaar) en dansles. Ik hou
van mama en papa, van oma en van de
opa’s. Ze zijn allemaal lief. Thuis gaat
mama uit de kinderbijbel voorlezen en in de kerk boven liedjes zingen
en mijn vriendjes zien. Als ik naar bed ga zeg ik dat God op ons moet
letten als wij slapen, als wij wakker zijn en als mama aan het rijden is.
Tenslotte vraag ik aan Galliano: wie is je familie? Zegt hij: de mensen
die ik ken zijn mijn familie en de mensen die ik niet ken zijn niet mijn
familie.
.
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Weekoverzicht
Dag

Tijd

Activiteit

zondag

10:00

Preekdienst

Verantwoording
ds. C. Welschen

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

13:00

Pasensi oefent

zr. M. Clark

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

Broedergroep

br. B. Boeijnk

Kerkkantoor

dinsdag:

19:00

Bijbelstudie

3de dinsdag

19:00-21:oo

Zusterkring

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

donderdag

14.00-16.00

60+ club

br. H. Belfor en
zr. E. Kappel

18:00

Bijbelstudie

ds. C. Welschen

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

- 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 Prosisa
Terugblik Wereldgebedsdag
En God zag dat het goed was…..

Met in gedachten het scheppingsverhaal uit Genesis 1:1-31
is de liturgie voor de Wereldgebedsdag samengesteld.
Dit jaar hebben de vrouwen van Suriname de Wereldgebedsdag vorm
gegeven. Dit feit was voor de vrouwen van Prosisa extra stimulerend
om de liturgie voor de viering in onze kerk Uw Koninkrijk Kome voor te
bereiden.
Het accent viel op het milieu over het algemeen en het milieu van
Suriname in het bijzonder. God heeft Suriname een prachtige natuur
gegeven en wij moeten daarvoor zorgdragen.
De schilderes mevrouw Pomstra-Elmont heeft dit in het schilderij op de
omslag heel goed uitgebeeld.
Met de granieten Voltzberg drukte zij de almacht van de natuur uit. De
kankantriboom die ontzag inboezemt staat heel statig op het schilderij.
Dat er in Suriname zeldzame dieren voorkomen zoals de blauwe gifkikker, de okopipi is ook te zien. Deze kikker komt alleen in Suriname
voor, in het gebied van de Sipaliwini.
God zegt: wie dorst heeft geef ik te drinken uit de bron met water dat leven geeft.
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De zeven vrouwen in het schilderij vertegenwoordigen de zeven meest opvallende
bevolkingsgroepen van Suriname. Zij koesteren de gaven die zij willen doorgeven
aan hun kinderen.
Zij symboliseren tegelijkertijd ook de zeven
dagen waarin God de wereld en haar bewoners schiep zoals wij dat lezen in Genesis 1:1-31.
De zusters van Prosisa hebben de dienst
met zorg voorbereid.
De kerk was door hen mooi versierd en er
lagen Surinaamse voorwerpen op tafels. Zij waren allen prachtig gekleed. Terwijl de gemeente al zat kwamen zij aan het begin van de
dienst binnen onder het zingen van: Bari na doti wan odi.
Voor de inwendige mens was er Surinaams eten, dat werd verkocht.
De opbrengst is bestemd voor twee doelen in Suriname.
Zr. Gerda Louz

Mededelingen uit andere Gemeenten
Kerk in Den Haag zoekt advertentieacquisiteur
Ben jij een commercieel talent en wil je meehelpen de financiële basis
van maandblad en website Kerk in Den Haag te versterken?
Wij zoeken een communicatieve vrijwilliger die er plezier aan beleeft
nieuwe adverteerders
aan Kerk in Den Haag te binden. Een vrijwilligersvergoeding behoort tot
de mogelijkheden.
Reacties naar: info@kerkindenhaag.nl. Of bel met Robert Reijns, 06 12
31 30 53.
Kerk in Den Haag is een maandblad met een goed bezochte website
over ontwikkelingen op kerkelijk, spiritueel en cultureel gebied in Den
Haag en omstreken. De website wordt goed bezocht, het blad heeft
een hoge oplage; allebei worden ze goed gelezen.
Uit lezerskringonderzoek blijkt een hoge waardering voor Kerk in
Den Haag.
God zegt: wie dorst heeft geef ik te drinken uit de bron met water dat leven geeft.
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Herdenking Jom Hasjoa 22 april 2018 in de Kloosterkerk
Op zondag 22 april, aansluitend op de Jom Hasjoa herdenking in Israel, herdenken wij in Den Haag de 6 miljoen tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joden. Deze herdenking, die zoals altijd om 16.00
uur zal plaatsvinden in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 te Den
Haag, heeft als thema 'Vervolging en verzet – ooggetuigen'. Dit thema
sluit aan bij het nationale Jaar van Verzet.
Levie Kanes, één van de 52 door de Haagse verzetsheldin Ru Paré
geredde Joodse kinderen, zal de aanwezigen toespreken. De jaarlijkse
kroniek wordt gelezen door Marissa Herder. Muzikale medewerking
wordt verleend door chazan Ken Gould en het octet Eloquentia. Ook
leerlingen van enkele Haagse scholen zullen een bijdrage leveren aan
de bijeenkomst. Na afloop zullen er bloemen gelegd worden bij het
Joods Kindermonument op het Rabbijn Maarsenplein.
De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt haar stadgenoten van
harte uit deze bijeenkomst bij te wonen. Het geeft onze Joodse stadgenoten vertrouwen dat wij jaar in jaar uit met hen herdenken. Toegang is
vrij, registratie is niet nodig. Meer informatie en een contactformulier
treft u aan op:
http://jomhasjoadenhaag.weebly.com/
https://www.facebook.com/JomHasjoaDenHaag

Vervolg levensloop Dienaren

Martin Luther King
Martin Luther King werd geboren als kleinzoon en zoon van
predikanten van de Ebenezer Baptist Church te Atlanta, in de zuidelijke
staat Georgia. Hij ondervond al zeer snel dat er in het zuiden nog vele
vooroordelen waren tegenover de Afro-Amerikanen, en wilde daar wat
aan veranderen. Zijn wens was om de donkere mensen en de blanke
mensen gelijkwaardig te maken.
Na de dood van zijn grootmoeder deed hij op 12-jarige leeftijd een
zelfmoordpoging door van de tweede etage van een huis te springen.
Op 15-jarige leeftijd ging hij werken op een tabaksplantage in
God zegt: wie dorst heeft geef ik te drinken uit de bron met water dat leven geeft.
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Connecticut, meer naar het noorden van de V.S., en was onder
de indruk van de goedaardige verstandhouding tussen blanken en
zwarten daar. In 1953 trouwde hij met de muzikante Coretta Scott.
King studeerde theologie aan het Crozer Theological Seminary in
Chester, Pennsylvania. In 1955 verkreeg hij het doctoraat (Ph.D.).
Daarna wijdde hij zich aan zijn ambt van dominee van de Dexter
Avenue baptist Church in Montgomery, Alabama, waarin zijn vader hem
op 31 oktober (hervormingsdag) 1954 had bevestigd. Daar was hij
getuige van een incident dat de burgerrechtenbeweging in een
stroomversnelling bracht.
Op 1 december 1955 weigerde de zwarte Rosa Parks haar plaats in
een bus aan een blanke reiziger af te staan. Zwarte mensen moesten
volgens de plaatselijke verordeningen achter in de bus plaatsnemen.
De (eveneens blanke) politie werd erbij gehaald en gaf de blanke
chauffeur en passagier gelijk. Rosa Parks werd uit de bus gezet en
vervolgens gearresteerd. De zwarte gemeenschap van Montgomery,
onder leiding van dominee King, reageerde op het incident met een
geslaagde busboycot (1955-1956) en bereikte een belangrijke
overwinning toen de busmaatschappij van Montgomery ook aan
zwarten moest toestaan om op iedere plaats in de bus te gaan zitten.
Hierna bereikte King spoedig nationale bekendheid vanwege zijn
uitzonderlijke charisma en persoonlijke moed. Bij tal van gelegenheden
trad hij als spreker op, waarbij hij de discriminatie van de zwarte
bevolking aan de kaak stelde.
King stichtte de Southern Christian Leadership Conference (SCLC), en
nam het voorzitterschap op zich. Door de vereniging werd hij in staat
gesteld terug te gaan naar Atlanta en zich te wijden aan de strijd voor
gelijkheid van de zwarte Amerikanen, waarbij zijn grote voorbeeld
Mahatma Gandhi was, omdat ook deze streefde naar wilskracht en
geweldloosheid bij protesten.
Kings filosofie van niet-gewelddadig verzet leidde bij talrijke
gelegenheden tot zijn arrestatie. King werd gehaat door aanhangers
van de rassenscheiding in de zuidelijke staten. Er werd een aanslag op
zijn woonhuis gepleegd en hij en andere zwarte leiders werden op
beschuldiging van samenzwering veroordeeld.


Toch hadden Kings campagnes succes: op 28 augustus 1963
hield hij een toespraak in Washington, waar meer dan 250.000 mensen
op af kwamen en waar Mahalia Jackson op zijn verzoek "I've been
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buked and I've been scorned" zong. In zijn toespraak beschreef hij dat
blanken en zwarten kunnen samenleven en sprak hij de legendarische
woorden "I have a dream". In 1964 kreeg hij de Nobelprijs voor de
Vrede toegekend. Op 6 augustus 1965 ondertekende president Lyndon
B. Johnson de "Voting Rights Bill" en willigde zo de meeste van Kings
eisen in.
De leidende positie van King binnen de burgerrechtenbeweging werd
midden jaren zestig uitgedaagd, toen er stemmen opgingen om meer
militante acties te voeren in plaats van het door King nagestreefde
vreedzame protest. Hij behield echter zijn belangrijke positie en ging
zich ook op andere zaken richten. Zo uitte hij kritiek op de
Vietnamoorlog en maakte hij zijn zorg over armoede kenbaar.

Op 4 april 1967, exact een jaar voor zijn dood, sprak King duidelijk
tegen de rol van de Verenigde Staten in de oorlog, en stelde dat de
Verenigde Staten in Vietnam waren om het "als Amerikaanse kolonie te
bezetten" en dat de Verenigde Staten morele veranderingen
behoefden.
Op 4 april 1968 werd King doodgeschoten op het balkon van het
Lorraine Motel (sinds 1991 het National Civil Rights Museum). De
moord leidde tot een golf van onlusten in meer dan 60 Amerikaanse
steden, waarbij 39 doden vielen. President Lyndon B. Johnson
verklaarde 7 april 1968 tot een dag van nationale rouw. Kings
begrafenis op 9 april 1968 werd bijgewoond door ruim 150.000
mensen. Miljoenen over heel de wereld keken mee via de televisie. In
veel landen hingen de vlaggen op overheidsgebouwen halfstok.

God zegt: wie dorst heeft geef ik te drinken uit de bron met water dat leven geeft.
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Moederdag 2018
U was het die mijn nieren vormde,
Die mij weefde in de buik van mijn moeder
Ik loof U voor het ontzaglijk wonder van mijn bestaan
Wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel
Toen ik in het verborgene gemaakt werd
Kunstig geweven in de schoot van de aarde
Was mijn wezen voor U geen geheim
Uw ogen zagen mijn vormeloos begin
Alles werd in Uw boekrol opgetekend
Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niets.
Psalm 139: 13 – 16 ( de Nieuwe Bijbelvertaling)

God zegt: wie dorst heeft geef ik te drinken uit de bron met water dat leven geeft.
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Van Pasen naar Pinksteren
Pinksteren betekent 50-ste. Het is de 50-ste dag na Pasen. Oorspronkelijk een feest ter gelegenheid van het binnen halen van de oogst. Een
oogstfeest dus en zo hebben de christenen het ook gezien. Nu begint
echt die nieuwe tijd, dat Koninkrijk. Vanaf nu laten leerlingen en volgelingen van Jezus het zien, vervuld met Zijn Geest, levend in Zijn Geest.
En dan zijn de wonderen de wereld niet uit.
Ongeveer 3000, zegt Lukas in het slot van Handelingen 2, gaan meedoen. Drie maal duizend, goddelijk ( 3 ) ontelbaar ( 1000 ) veel.
Het gebeurt 50 dagen na het Paasfeest. Een volle periode van 40 en
nog (twee) 2 handenvol meer.
Na die 40 dagen eerst het feest van Hemelvaart, onze Heer aan Gods
rechterhand, verhoogd met een naam die elke naam te boven gaat,
zoals Paulus schrijft aan de mensen in Filippi (Filip.2:9). En dan na nog
10 dagen barst het los, niet meer te stuiten.
Mensen, wij worden erbij betrokken, worden meegenomen op die
nieuwe weg op weg naar het Rijk. En het wordt opgemerkt en gezien
nog altijd. Vaak niet spectaculair of groots, maar veel meer zoals zout
in brood, dat je niet ziet maar wel proeft. Het kan niet op, volledig vol en
volmaakt. Pinksteren bezielt en inspireert. Het overkomt je. Heilige bezieling, omdat er een andere weg is. Het loopt niet dood, maar loopt uit
op een volmaakte toekomst.
Volop reden om je te verwonderen en om feest te vieren, om je te laten
meenemen met de wind in de zeilen, om te getuigen overal waar mensen wonen, niet alleen met woorden, maar vooral met daden.
Pinksterfeest, zendingsfeest wereldwijd.
bron: Thong Thong mei-juni 2014
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Offerandes januari – februari -2018
Den Haag

Datum
Bedrag
Bestemming
07-01-2018 € 140,90 Eigen Gemeente
€ 100,32 verwarming
€ 50,30 Aflossing Hypotheek
14-01-2018 € 88,80 Eigen Gemeente
€ 75,41 verwarming
€ 160,05 Aflossing Hypotheek
28-01-2018 € 54,61
€ 67,05
€ 53,00

Eigen Gemeente
Opleiding vicarissen
Aflossing Hypotheek

04-02-2018 € 45,29
€ 56,16
€ 42,72

Eigen gemeente
Onderhoud kerkgebouw
Aflossing hypotheek

11-02-2018 € 59,32
€ 57,15
€ 63,80

Eigen Gemeente
Kerkmuziek
Aflossing Hypotheek

18-02-2018 € 75,57
€ 55,32
€ 56,32

Eigen Gemeente
Diaconie
Aflossing Hypotheek

25-02-2018 € 73,45
€ 50,52
€ 52,16

Eigen Gemeente
Fondsenwerving
Aflossing Hypotheek

04-03-2018 € 92,28
wereldgebed € 89,81
dag

Stichting Unu pikin
Het Parelhuis

God zegt: wie dorst heeft geef ik te drinken uit de bron met water dat leven geeft.
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Laak
27-01-2018
10-02-2018

€ 16,00
€ 17,00

Kerkelijk werk
Kerkelijk werk

Zoetermeer
21-01-2018 € 26,60
€ 31,25

Kerkelijk werk
Huur Kerkgebouw

04-02-2018 € 28,60
€ 27,30

Kerkelijk werk
Huur kerkgebouw

Leiden
03-02-2018

€ 50,00

Huur zaal

Broodjes opbrengst
04-02-2018
11-02-2018
18-02-2018
25-02-2018

€ 35,00
€ 60,10
€ 55,25
€ 46,15

Bijzondere opbrengsten
28-12-2017 Verjaardagdienst zr. I .Fernand (50 jaar) € 75,00 bestemd
voor Huize Albertina
30-01-2018 Dankdienst zr. H. Venghaus
(70 jaar) € 100,00.

God zegt: wie dorst heeft geef ik te drinken uit de bron met water dat leven geeft.
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Evangelische Broedergemeente
Haaglanden e.o.
Chasséstraat 1 Den Haag
Kerk: 070 – 2150565
April en Mei 2018

In de kerk uw Koninkrijk Kome
Datum
01-04-2018

Tijd
10:00

08-04-2018

10:00

15-04-2018

10:00

21-04-2018

19:00

22-04-2018

10:00

29-04-2018

11:00

06-05-2018

10:00

10-05-2018

14:00

13-05-2018

10:00

20-05-2018

10:00

27-05-2018

11:00

03-06-2018

10:00

10-06-2018

10:00

17-06-2018

10:00

Dienst

Paasdienst
Preekdienst
Preekdienst
Aria singi neti
Preekdienst
Zangdienst/
gemeentevergadering
Preekdienst
Hemelvaart dienst
Moederdag dienst
Pinksterdienst
Zangdienst
Preekdienst
Preekdienst
Vaderdag dienst

Voorganger
ds. Chr. Welschen
br. Toemin
ds. Chr. Welschen
br. H.J.C. Belfor
br. Toemin
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
ds. J. Welschen
broedergroep
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
Prosisa

Zoetermeer
Datum
02-04-2018
15-04-2018
06-05-2018
20-05-2018
03-06-2018
17-06-2018

Tijd
14:00
14:00
14:00
10:00
14:00
14:00

Dienst
Paasdienst
Preekdienst
Preekdienst
Pinksterdienst UKK
Preekdienst
Vaderdag

Voorganger
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
br. H.J.C. Belfor
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
zr. E Bronne

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

Tijd

Dienst

Voorganger

14-04-2018

19:30

Zangdienst

28-04-2018

19:30

zangdienst

12-05-2018

19:30

Zangdienst

26-05-2018

19:30

Zangdienst

zr. E Bronne/
zr. A. Gersie
br. H.J.C. Belfor/
zr. I. Blijd
zr. E Bronne/
zr. A. Karon
ds. Chr. Welschen

09-06-2018

19:30

Zangdienst

br. H.J.C. Belfor/
zr.A.Gersie

Leiden
Datum

Tijd

Dienst

Voorganger

07-04-2018
05-05-2018
02-06-2018

15.00
15:00
15:00

Preekdienst
Preekdienst
Preekdienst

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

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

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

__________________
TNT Post
Port betaald
Port Payé
Pays-Bas
__________________

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

