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Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.
Luc. 6: 36.

Woord voor de maand oktober
Laten we elkaar in het oog houden
om elkaar aan te sporen tot liefde en goede werken.
Hebr 10:24
Het is goed om naar de directe samenhang van deze vers te
kijken: Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden
waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw.
Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te
hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze
samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen,
en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet
naderen. Zo wordt duidelijk: hier gaat het om de gemeente. De
gehele gemeente wordt bemoedigd – vanuit het geloof in Christus
– trouw te zijn aan elkaar. Want – zo de beredenering: Christus is
trouw aan ons mensen, mensen die fouten maken en schuldig
worden aan mensen en aan God.
Trouw zijn aan elkaar heeft met relatie te maken. Het fenomeen
trouw bestaat alleen in een relatie. De schrijver noemt als
voorbeeld de trouw van Christus aan ons mensen. Van dit
voorbeeld leren wij – ook voor het omgaan met elkaar in de
gemeente:
– je kunt bouwen op degene, die trouw is;
– de relatie als zusters en broeders voor God is gericht op bestendigheid;
– en dat kan alleen, dat je in de relatie authentiek bent;
– en iemand die trouw is, gaat niet weg uit de relatie als het moeilijk
wordt. Voor ons is dit net zo uitdagend, als voor de gemeenteleden in
de tijd van de eerste christelijke gemeenten. Het is niet vanzelfsprekend dat wij op zo een manier trouw kunnen zijn aan elkaar. Deze
trouw vraagt om het innerlijke werk daaraan van alle gemeenteleden.
Laten wij daarom elkaar in het oog houden en elkaar aansporen.

Woord voor de maand november
De Heer moge uw harten richten op de liefde van God
en op volharding van Christus.
2 Thes 3:5
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Zoeken naar bewijzen
God, het is weleens moeilijk
om in een wereld te leven
die telkens vraagt om bewijzen.
Waarin mensen zeggen:
‘Je kunt wel zoveel beweren;
Laat maar eens zien!’
Waarin je niet zomaar
op je woord geloofd wordt,
maar met harde feiten
moet komen aanzetten.
Waar er geen plaats is
voor wonderen
en voor ervaringen
die met U te maken hebben.
We hebben soms moeite
met de geloofsverhalen
die in de Bijbel staan.
We zoeken naar bewijzen
voor uw bestaan
en voor alles wat we niet
kunnen verklaren.
Maar wat wij ook proberen
we kunnen u niet aantonen
met een scheikundig proefje,
of met een logische redenering.
We moeten het doen
met onze eigen ervaringen
en de verhalen van anderen.
Doe ons ervaren dat
dat genoeg is.
Uit: Greet Brokerhof van der Waa, Zeg het maar gewoon,
SGO Hoevelaken, 2000
zr. Hariëtte Mingoen
3
Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.
Luc. 6: 36.

Overdenking

Wij hadden in de afgelopen maanden augustus en september een
schitterend zendingsfeest. Zending draagt Gods goede boodschap uit.
Daarvoor moet iedere zendeling
– verschillende meningen horen
– op elkaar reageren in vrijheid
– de ander zien en waarnemen in zijn omgeving.
Zinzendorf vermaande de zendelingen: God heeft in de ander al zijn
zaadje geplant. Dat moet je ontdekken – en gieten. Dus een zendeling
ontdekt in de ander altijd Gods geliefde schepsel.
En dat hebben wij gedaan: met de High-tea, de Bijbelquiz, het open
podium en bij de gesprekken bij de bazaar. Het was geweldig, deze
verschillende ontmoetingen te ervaren.
Nu komt het oogstfeest eraan:
Dat is het moment te beseffen, dat wij voor heel veel mogen en kunnen
danken. Voor mij begint het danken bij deze ervaring van “de
zendingsfeesten” en het eindigt bij het salarisstrookje of
pensioenstrookje. Dat wij in NL regelmatig een bepaald bedrag mogen
ontvangen – een voorrecht voor de mensen in ons rijke Europa. Wij
kunnen leren, om te plannen met dat geld … Dat er soms te grote
verschillen in salarissen en pensioenen staat op een ander blad, en
daaraan moeten wij nog werken. Andere reden om te danken zijn, onze
nichten en kleinkinderen, onze verbondenheid met vrienden…
Laten wij het oefenen: echt alle redenen op te sommen, waarvoor wij
kunnen danken. En dat, waarvoor wij danken kunnen wij ook delen –
met Gods schepsels.
Een verhaal voor Oogstfeest
Een vriendin uit Frankrijk was op visite bij de nonnen in Bogota. Zij
wilde zien waar en hoe zij daar werken. Toen wij bij een van de favela´s
kwamen, waar mensen onder “niet menselijke” omstandigheden
moesten leven, vroeg ik een oude dame van de soos ons te
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begeleiden.
Aan het einde van de rondleiding en bij het afscheid zei de vrienden
geraakt: Wat een ellende!
De oude dame ving het woord ellende op en zei: Ik denk, dat ik zonet
het woord ellende heb gehoord. Wees zo aardig en zeg uw vriendin,
dat ik de nood in onze favela ken. Misschien kun je als buitenstander
ook echt zeggen: wat een ellendige favela! Maar: ik voel me helemaal
niet ellendig. Ik sjouw rijkdommen met me, die ik niet met geld kan
kopen: mijn ogen, mijn oren, mijn neus, mijn mond, mijn handen, mijn
benen, mijn hoofd, mijn hart…! En voor al mijn geloof: nooit zou ik dit
willen ruilen, ik verkoop ook niets voor al het goud van de banken van
deze aarde.
De oude dame had niet met trots of met haat gezegd. Maar zij liet mijn
vriendin zien: haar leven is niet ellendig, want haar leven kende
rijkdommen.
zr. Christine Welschen

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.
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Op het kerkkantoor zijn op de maandag aanwezig:
de dominee en zr. Etina Bronne.

Meedoen aan de Klimaatwake
In de zomer werden wij bewust door de vele kleine en grotere catastrofen op de wereld, dat zij allemaal samenhingen met de klimaatsveranderingen. Met het klimaat gaat het slecht. Dit zou zo niet moeten zijn.
Wij mensen veroorzaken dit. Wij mensen zien ons niet zelden als de
eigenaren van deze aarde, en veranderen op deze aarde gewoon alles,
zoals wij dit willen.
Wij vergeten: Wij als mensen zijn alleen een deel van Gods schepping.
Onze opdracht als mens is het, de schepping goed te beheren. Wij zullen verantwoording moeten afleggen over de toestand van deze
schepping tegenover onze HEER.
Verandering begint daarmee,
– dat wij ons niet als enig schepsel begrijpen, dat wij de leefruimte voor
dieren en planten niet bedreigen – omdat wij meer willen
– dat wij de schepping niet vervuilen met de slechte lucht of plastic, dat
de natuur niet kan afbouwen.
Als EBG Haaglanden kunnen wij nog veel meer doen wat dit betreft.
Wij zijn begonnen:
– met de aanschaf van een beamer, om niet altijd zoveel papier te gebruiken
– papieren bekertjes ( als we onvoldoende kopjes hebben, die wij makkelijk kunnen afwassen) in plaats van plastic bekers
Helpt u ons mee te denken, hoe wij ook verantwoordelijker kunnen omgaan met het milieu?
Of wilt u deze boodschap uitdragen? Een mooi idee zijn de klimaatwakers: Wilt u meedoen? Op de website www.klimaatwakers.nl kunt u
zelf een bepaalde dag en een eigen tijdslot invullen.

Toespraak bij de crematie van broeder Hans Ligtvoet
Beste familieleden, vrienden en broeders en zusters van Hans.
Vol ongeloof maar ook verslagen hebben wij kennis genomen van het
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overlijden van broeder Hans op 18 augustus jl.
Broeder Hans, die na een periode van afwezigheid door ziekte en vanwege de zorg voor wijlen zuster Hillewies Ligtvoet, juist weer zijn taken
langzaam wilde gaan oppakken, heeft ons plotseling verlaten. Ook zijn
taken als dienaar, in vrijwillige dienst van de gemeente Haaglanden
waarvan hij sinds de jaren 80 een trouwe bezoeker werd.
Het korps der dienaren van de gemeente is verantwoordelijk voor de
organisatie rondom de erediensten en activiteiten en het op orde houden van kerkzaal, koffieruimten en sanitaire ruimten.
'Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel
uw ziel en met geheel uw verstand'. Dit is het eerste en grote gebod.
Mattheus 22: 37-39.
Broeder Hans heeft dit gebod binnen onze gemeente naar de letter nageleefd. Het geloof nam in het leven van onze broeder een prominente
plaats in. Hij was een trouw lid van de gemeente en was vele jaren
dienstbaar in diverse functies binnen onze gemeente. Hij getuigde altijd
vanuit het hart van de liefde van God. Hij was o.a. sinds jaar en dag
een van onze vaste collectanten. Daarnaast ging hij ook mee bij diensten die buiten de eigen kerk werden gehouden en hielp met het overhandigen van de liturgie en met het ontvangen van de collecten.
Broeder Hans heeft om zich toe te rusten voor het vrijwilligerswerk een
cursus gevolgd over de geschiedenis van de EBG, de verkondiging en
de gemeenteopbouw. Met zijn verstand dus ook de Here dienend. Zijn
kennis heeft hij in de gemeente ingezet door jarenlang de bidstond te
verzorgen en soms ook een dienst in Den Haag en Zoetermeer. De
bidstond is de samenkomst van broeders en zusters, een half uur voor
aanvang van de dienst, waarin de dagtekst wordt toegelicht en wordt
gezongen en gebeden voor de gemeente, de voorganger en de verkondiging, de zieken, en de wereld. In onze kerk en daarbuiten heeft hij
de zendingsboodschap van de Heer met veel liefde verkondigd.
In zijn functie van dienaar was hij ook verantwoordelijk voor de organisatie rondom de diensten van de Christelijke Hindoestaanse Werkgroep.
Hij was een contactpersoon en heeft ook hier bij afwezigheid van de
voorganger de diensten wel eens waargenomen.
Zijn bereidwilligheid om zich in te zetten voor de kerk kende geen grenzen. Hij heeft van verschillende werkgroepen deel uitgemaakt en is altijd betrokken geweest bij het werk in de kerk. Zo maakte hij gebruik
van zijn spreekrecht bij de gemeentevergadering.
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Broeder Hans is in 2003 gekozen tot lid van het bestuur en heeft zich
tijdens zijn ambtsperiode als een trouw, gemotiveerd en inspirerend lid
ingezet voor de groei en ontwikkeling van het gemeenschapsleven in
de kerk. Hij was altijd belangstellend naar de broeders en zusters.
Hield van een grapje maar was ook heel serieus in het werk. Hij wilde
dat de dingen formeel ook goed geregeld waren.
Aan zijn lijst van werkzaamheden voegen wij het lidmaatschap van de
verkiezingscommissie voor de OR en synode toe. Hij heeft meegewerkt
aan de organisatie van deze verkiezingen.
Niet onvermeld dient natuurlijk ook zijn lidmaatschap aan de Broedergroep. Vanaf 2013 is hij secretaris geweest van de Broedergroep Salomon. Actief, constructief en positief ingesteld.
Broeder Hans heeft getuige zijn werkzaamheden in de kerk met hart en
ziel de Here lief gehad en hiervan door zijn werken getuigd. Onbezoldigd maar met veel liefde voor zijn naaste. Het tweede gebod die onlosmakelijk verbonden is met het eerste gebod.
De gemeente Haaglanden is broeder Hans veel dank verschuldigd voor
zijn jarenlange arbeid in de wijngaard des Heren waar helaas weinig
arbeiders zijn maar de oogst wel groot.
Bij het werk op Gods akker heeft hij zich altijd laten leiden door Gods
Heilige geest, en de boodschap van Gods liefde en genade verkondigd.
Gran tangi!!!
Wij verliezen in broeder Hans, een actief, toegewijd, plichtsgetrouw en
gerespecteerd lid. Broeder Hans had nog veel plannen voor de toekomst en zijn rol binnen de gemeente maar hij mag nu bij de Here gaan
rusten van zijn vele arbeid. (*Zo was hij bv door zr. GB benadert om
mee te werken aan een lustrumboek over de gemeenten Haaglanden.)
Kandidaat coördinator dienarengroep en kandidaat lid OR.
Bij onze laatste ontmoeting in de kerk op 1 augustus zei broeder Hans
grappende wijs:
‘Ik ben nu vrijgezel, nu mijn vrouw er niet meer is. Ik hoef niemand te
zeggen waar ik ga en wanneer ik thuis kom’. Nu hij herenigd wordt met
zijn vrouw vrees ik dat dit niet meer opgaat. Broeder Hans, u gaat net
als alle mannen (of de meeste) weer gewoon verantwoording moeten
afleggen.
U, als familie wens ik namens de gemeente Haaglanden toe dat u de
nabijheid van God mag ervaren; in de troost die Hij biedt, de kracht die
Hij schenkt, de liefde waarmee Hij het hart vervuld. Hans nogmaals
BEDANKT.
br. Vivian Winter
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Terugblik Zendingsfeest weken
Ook dit jaar is vanwege corona gekozen voor een alternatieve viering
van het zendingsfeest.
Het ZZg heeft aan de gemeenten het verzoek gedaan om tussen 22
augustus en 18 september onze eigen lokale fondsenwerfactie op touw
te zetten. Wij hebben als gemeente gedurende 5 weken actie gevoerd
voor het actiedoel, het Noodhulp-schoolfonds van de EBG in Suriname.
De actieweken zijn op 22 augustus gestart met een Surinaamse high
tea. Eerlijkheid gebied te zeggen dat ik heb opgevangen dat de verwachting bij sommige leden anders was dan de gekozen opzet. Het
doel was uiteraard allereerst middelen te werven en daarnaast gemeenteleden met elkaar in gesprek te brengen. Gemeenteleden werden in groepjes ingedeeld en mochten van gedachten wisselen over
geloofsvraagstukken. Er was gelegenheid om versnaperingen te kopen.
Op 29 augustus stond op het programma de Bijbelquiz. Een goed bezochte activiteit met zeer gemotiveerde gemeenteleden. De oproep
van mijn persoon: bedenk dat “meedoen belangrijker is dan winnen”
mocht niet baten. De broeders en zusters gingen volop voor de winst
en opvallend was de ruime Bijbelkennis waarover de leden beschikken.
Antwoorden werden opgelepeld als versjes en soms zelfs gezongen.
Wanneer men niet zeker was/of het antwoord niet wist kon zuster
Christine als joker worden ingezet. Sommige teams hebben hier gebruik van gemaakt. Uiteindelijk is het team van de zusters Corrie Riedewald en Nadia Jacott en broeder Hedwig Callender tot winnaar van
de Bijbelquiz 2021 uitgeroepen. Van harte.
De zondag van 5 september was open gelaten voor de eigen inbreng
van de gemeente. Deze zondag is deels benut voor het verkopen van
eten door de activiteitencommissie maar daarnaast hebben zuster Corrie en zuster Dulcine hun eigen waar aan de man/vrouw gebracht. Er
was pastei en mondkapjes (zelf af te maken) en diverse koeken te
koop aangeboden. De opkomst was matig maar met de aanwezige
broeders en zusters hebben we er een leuke middag van gemaakt.
Zaterdag 11 september was het tijd voor het Open podium. Op het programma stonden diverse “artiesten” en een verrassingsoptreden van
de OR. Het was een middag om niet te vergeten. Wij hebben talenten
van gemeenteleden mogen aanschouwen die niet eerder bekend waren. Als eerst mocht een onbekende maar zeker ras artiest in de per- 9
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soon van Alfredo ons “podium” betreden. Met een geweldig optreden
verzorgde hij de opening van deze mooie middag. Na een oponthoud
van ruim een uur mochten wij Daniel Claas van het ZZg welkom heten
die op deze middag bij ons te gast was. Verder hebben we genoten
van de zang van broeder Stanley en natuurlijk de travellers ( Martha,
Karin en Mildred). Van broeder Ruben is bekend dat hij kan zingen en
ook van hem hebben wij een mooi lied mogen beluisteren. De odo’s
van zuster Martha Esajas met veelal een dubbele betekenis waren
goed voor veel hilariteit. En het gelegenheidsduo, zuster Georgine
Sprillenburg en zuster Wilma Mets kon op een ovationeel applaus rekenen. Met het optreden van zuster Marcia en mijn persoon werd het
onderwerp van winti en de christelijke religie belicht. Met haar niet eerder vertoonde acteertalenten stal zuster Marcia de show. Het was een
gezellige middag met een gevoel van samenhorigheid tussen bekende
onderling. Zusters en broeders die samen voor een goed doel zich van
een soms andere kant lieten zien. Dank aan u allen.
De zendingsweken werden afgesloten met een moksi kukru bazaar op
18 september. De kerk werd getransformeerd tot een markt met diverse “kraampjes” waar verschillende koopwaar werd aangeboden. Van
koekjes, cup cakes, pastei, kleding, prulletjes en grammofoonplaten tot
houtsnijwerk, boeken en een diversiteit aan maaltijden en snacks was
de op de markt te koop.
Vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur was een vrije inloop. Verschillende broeders en zusters en een enkele buurtgenoot hebben deze middag bezocht. Zuster Dulcine had voor verloting een grote bak pom aangeboden. Zij bakte ook een kleine als troostprijs. De grote pom is gewonnen
door broeder Hans de Bruin en de troostprijs was voor zuster Corrie
Riedewald. Wij hebben helaas geen gemeenteleden afgevaardigd naar
de viering in Zeist maar de inzet en opbrengst voor het actiedoel compenseert onze afwezigheid.
Uiteindelijk hebben de activiteiten gedurende vijf weken voor het zendingsdoel geresulteerd in een totale opbrengst van € 1000,00. Dit bedrag zal aan het ZZg worden overgemaakt. Om wekelijks een activiteit
te organiseren bleek een zware opgave, maar met vereende krachten
is het ons gelukt. Aan een ieder die aan deze weken heeft bijgedragen,
zowel door fysieke ondersteuning als in financiële zin en donaties in
natura, zeggen wij hartelijk dank. Zonder uw bijdrage was dit niet gelukt. Wij zijn trots op het behaalde resultaat.
br. Vivian Winter
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Terugkoppeling actie voor Kinderhuis Campagne
Beste broeders en zusters,
De dozen zijn heel goed aangekomen in Suriname. De schenking heeft
al plaatsgevonden in Kinderhuis Campagne. De kinderen waren heel
enthousiast en blij met de boeken, spelletjes, kleding enz. Ze hebben
nu een eigen bibliotheek. Mevrouw Campagne was ook heel content.
Ze was zo blij dat ze zei dat de bieb en de spelletjes rust hebben gebracht. ATV en 10 minuten Jeugdjournaal waren ook bij de presentatie.
Wat de kinderen nog hard nodig hebben zijn bv. laptops, een desktop.
Als u een idee heeft hoe wij kunnen helpen, hoor ik het graag van u.
Broeders en zusters, namens het kinderhuis heel hartelijk bedankt.
Gran tangi!!.
zr. Sonja Keeks
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Mededelingen van de Oudstenraad
Meewerken bij het beleid van de EBG Haaglanden
Bij de werving voor de nieuwe OR hebben wij gemerkt, dat er weinig
mensen zijn, die de verantwoording willen nemen. Op de
gemeentevergadering werd dit bijzonder duidelijk: men wees naar
elkaar, maar niemand wilde zelf zijn vinger opsteken.
Daaruit ontstaan bij mij 2 vragen:
– wat hindert ons eigenlijk verantwoording op ons te nemen? Wat
maakt dit ambt zo zwaar? Er zijn veel mensen, die vanuit de rol als
toeschouwer veel ideeën hebben, maar deze rol als toeschouwer niet
verlaten. Sommige van de redenen zijn bekend: Daar zijn de zusters en
broeders, die 6 maanden van het jaar in Suriname zijn. Daar is de
angst, i.v.m. gebrek aan computerkennis, niet vol mee te kunnen
draaien, of de negatieve ervaring, dat iemand al kandidaat stond en
niet werd gekozen.
– Wat kunnen wij doen als kerk om u te overtuigen toch de stap in het
ambt te wagen? Persoonlijk denk ik, dat dit ambt de kans is voor een
innerlijke goede ontwikkeling. Ik vind het jammer, dat zusters en
broeders deze kans niet durven te pakken. Daarom: Wat helpt u, de
stap in het ambt te gaan?

Beste zusters en broeders,
Voor u ligt het een na laatste maandnieuws van 2021. De maanden
augustus en september stonden veelal in het teken van de actieweken
voor het Zendingsfeest. We hebben als gemeente vijf weken actie
gevoerd en dat heeft geresulteerd in een netto opbrengst van €
1000,00 voor het zendingsdoel. Een prestatie waar wij als bestuur zeer
trots op zijn en waarvoor alle dank uitgaat naar de vrijwilligers die zich
in de actieweken op welke manier dan ook hebben ingezet om als
gemeente dit resultaat te bereiken. HARTELIJK DANK.
Helaas bereikte ons in augustus het droevige nieuws van overlijden
van onze trouwe leden; broeder Hans Ligtvoet op 18 augustus en
zuster Ottelien Esajas op 22 augustus. Onze harten gaan uit naar hun
families, vrienden en kennissen die in verdriet zijn. Mogen zij Gods
nabijheid ervaren; Hij die troost biedt en onze tranen afveegt.
Wij zijn als gemeente sinds de opmars van het coronavirus in
Nederland vele malen beproefd. Als kerkelijke gemeente, maar ook
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individueel, hebben sommigen van ons het zwaar gehad.
Naast de tegenslagen, eenzaamheid, ziekte en verdriet of ander onheil
die we in het leven meemaken, treft het coronavirus ons extra hard. De
diverse maatregelen, de muren tussen mensen, de angst voor de
ander, de vrees in de steek gelaten te zijn door God hebben ons enorm
bezig gehouden. We zijn allemaal bekend met de beproevingen in de
Bijbel en kunnen hier kracht en hoop uit putten maar toch stellen we
ons de vraag: hoe met deze beproevingen om te gaan. Vanuit het
uitgangspunt dat God een goede God is en het beste met ons voor
heeft, kunnen wij er op vertrouwen dat Hij ons bijstaat en ons in deze
donkere tijd op weg naar het licht geleid. De wereld door Hem
geschapen zit vol mooie dingen en Hij geeft ons ook de vrijheid hiervan
te genieten maar ook om elkaar te steunen en te troosten, zoals een
broer en zus van elkaar mogen verlangen.
Zo blijven we een kerkgemeenschap in alle omstandigheden, zo blijven
we medemensen die naastenliefde groter maken dan de zwaarste
beproeving. Beproevingen zijn geen straffen. Ze zijn kansen om te
bewijzen dat we echt volgelingen van Christus willen zijn.
Op vrijdag 27 augustus is een lang gekoesterde wens in vervulling
gegaan en is uiteindelijk de beamer geplaatst. Onze gemeente is de
trotse eigenaar van een beamer en wij hebben hier weer een kleine
stap gezet op weg naar duurzaamheid in de gemeente. Mede dankzij
de subsidie van de Zinzendorf stichting zijn wij in staat geweest dit te
realiseren. Dank ook voor alle giften en bijdragen van de leden en
bezoekers. Wij zijn nog steeds op zoek naar gemeenteleden die willen
helpen bij het bedienen van de beamer. Dank aan broeder Benno die
zich voor de aanschaf heeft ingezet, maar ook tijd heeft vrijgemaakt om
bij de plaatsing aanwezig te zijn.
Voor het kerkkantoor is een nieuwe computer aangeschaft en ook is
voor het gebruik van de beamer een nieuwe laptop aangeschaft. Het
werk op de administratie wordt hierdoor vergemakkelijkt. Wij hoeven
ook geen laptop meer te lenen. Dankbaar zijn wij voor het mogen
lenen, maar het is fijn om zelf over eentje te beschikken.
Naar aanleiding van de persconferentie van 14 september 2021 zijn
met ingang van 25 september de maatregelen versoepeld en hebben
wij ook de richtlijnen voor ons kerkgebouw aangepast. U kunt hier
verder in het maandnieuws meer over lezen. Vanaf 3 oktober 2021 is
ook de schoonmaak van de kerk op de zaterdag weer hervat en voor
deze taak zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Heeft u zaterdag in de
ochtend twee uurtjes vrij en wilt u zich opgeven of meer weten?
Neemt u dan contact op met de leden van de OR. Er zijn verschillende
schoonmaakploegen, dus u bent niet wekelijks belast met
13
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schoonmaken van de kerk. Er wordt met een rooster gewerkt.
Na
velen jaren trouwe dienst hebben zuster Sonja Keeks en zuster Wilma
Harrevelt besloten de bezems neer te leggen. Wij danken de zusters
voor hun inzet in de afgelopen jaren. Wij zullen hun kritische inbreng bij
de vergaderingen missen.
De zondagschool en jongerenwerk is binnen onze gemeente nog
steeds niet opgestart en langzaam wordt hier een begin gemaakt. Het
is de bedoeling om op 13 november een start te maken en de kinderen
en jongeren hiervoor uit te nodigen. Momenteel wordt aan een nieuw
team gewerkt en nagedacht over de wijze waarop de zondagschool en
het jeugdwerk vorm moet worden gegeven. U kunt hieraan nog altijd
meewerken als u hiervoor belangstelling heeft. Voor het werken met
kinderen zal voortaan wel een Verklaring omtrent het gedrag worden
verlangd.
De aanvraag voor de financiering van het onderhoud van de kerk
bevindt zich in een laatste stadium. Door problemen met de digitale
verwerking van de aanvraag is er enige vertraging geweest. In totaal is
een financiering gevraagd van € 89.000,00 euro uit het
Restauratiefonds.
Zoals u bij de gemeentevergadering is meegedeeld zullen wij in het
eerste kwartaal van 2022 een vergadering houden waarin de financiële
situatie van de gemeente op de lange termijn met u wordt besproken.
Ook zullen de mogelijkheden voor het toekomstig gebruik van de
kerkzaal, koffieruimte en de bovenetage en mogelijke investeringen
met u worden doorgesproken.
In november zullen wij aan de slag gaan met het jaarrooster voor 2022.
Wij nodigen dus alle werkgroepen uit om hun jaarplanning uiterlijk 30
november 2021 aan de OR te doen toekomen.
Ondanks dat wij het afgelopen 1, 5 jaar door corona heel erg als
individu op ons zelf waren aangewezen, zijn wij er trots op dat wij met
elkaar in verbinding zijn gebleven, elkaar hebben ondersteund, getroost
en ook vreugde met elkaar hebben gedeeld. In het geloof in Jezus
Christus zijn wij nooit alleen. Wij maken deel uit van een gemeente en
staan als gelovige mensen in relatie tot elkaar.
Ik wens ons toe dat wij de relatie tot elkaar dagelijks beseffen en dat
ons kerkbezoek op zondag de warmte van het gemeente zijn steeds
weer aanwakkert maar dat ook de samenkomsten binnen de groepen
of de contacten via de app ons als gemeenschap blijft verbinden.
br. Vivian Winter
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Beste zusters en broeders,
De verkiezing voor een lid van het bestuur vindt plaats op 24 oktober
na de dienst. Alle kiesgerechtigden hebben een stembiljet ontvangen.
U kunt schriftelijk stemmen door de instructies in de brief goed op te
volgen en het stembiljet voor 18 oktober retour te zenden aan de
verkiezingscommissie of in persoon te stemmen op zondag 24 oktober.
U kruist op het blauwe stembiljet de kandidaat van uw keuze aan. U
mag maar één kandidaat aankruisen. Doe het stembiljet in de witte
enveloppe met het opschrift: “enveloppe voor het stembiljet” en plak
deze dicht.
Vervolgens schrijft u op het ingesloten strookje uw volledige naam en
handtekening. Doet u het strookje dan samen met de gesloten
enveloppe waarin uw stembiljet zit in de enveloppe met het opschrift:
Aan de verkiezingscommissie” en plakt u deze dicht.
Het is belangrijk dat het strookje met uw naam NIET in dezelfde
enveloppe als uw stembiljet wordt gedaan.
Het strookje met uw naam is voor de controle en registratie van de
kiesgerechtigden op de kieslijst.
Mocht u nog vragen hebben en – of een toelichting willen, neemt u dan
a.u.b. contact op met de leden van de OR.
Uw ingevulde stembiljet moet in geval van schriftelijk stemmen uiterlijk
18 oktober 2021 in ons bezit zijn. Let er op dat u slechts één kandidaat
aankruist. Stembiljetten die te laat binnen komen of niet juist zijn
ingevuld worden ongeldig verklaard.
Namens de OR
br. Vivian Winter

Oproep club van 100
Beste zusters en broeders,
Sinds 2019 hebben wij de CLUB VAN 100 EBG Haaglanden,
Zoetermeer, Leiden en Laak gestart. Deze Club van 100 is een
enthousiaste groep van mensen die een warme affiniteit hebben met
de Evangelische Broedergemeente in Haaglanden en omgeving.
Samen willen wij werken aan het voortbestaan van deze kerkgemeente
en willen wij een bijdrage leveren aan het behoud en onderhoud van
het kerkgebouw aan de Chassé straat nummer 1 in Den Haag.
15
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De clubleden steunen met een gift van € 10, - per maand de renovatie
van het kerkgebouw waar de gemeente bijeenkomt om God te eren en
te prijzen voor alles wat wij van Hem mogen ontvangen. Tijdens deze
samenkomsten werken we aan versterking van ons geloof en het
ontmoeten en bemoedigen van elkaar.
Voor deze club zijn wij nog dringend op zoek naar leden om het
beoogde aantal van 100 clubleden te realiseren. Bent u nog geen lid?
Meld u zich dan bij voorkeur voor het eind van het jaar aan en neem
daarvoor contact op met de leden van de OR. U krijgt dan een
inschrijfformulier toegezonden. Wij hebben uw steun hard nodig!.
Voor de financiering van de kosten van onderhoud en investeringen
voor de toekomst in het kerkgebouw is deze vaste steun een goede
basis waarop wij kunnen voort bouwen.
Graag verwelkomen wij u als nieuw lid. Mocht u al lid zijn en een nieuw
lid werven, dan ligt er een presentje voor u klaar.
Namens de OR
br. Vivian Winter

Versoepelingsmaatregelen
Beste zusters en broeders,
Op dinsdag 14 september 2021 was er weer een persconferentie. De
versoepelingen die toen zijn aangekondigd zijn met ingang van 25
september 2021 van kracht. De OR heeft naar aanleiding van de
adviezen van de overheid, het Provinciaal bestuur en het CIO met
ingang van zondag 3 oktober besloten de volgende richtlijnen te
hanteren.
Er vindt geen coronacheck plaats!!!
De verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ vervalt formeel maar wij
zullen in de gemeente de nadruk blijven leggen op het houden van
afstand.
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De verplichte registratie van kerkgangers om de dienst bij te wonen
komt te vervallen. Wel is het mogelijk om naam en telefoonnummer
achter te laten voor het geval iemand van de kerkgangers naderhand
positief is getest.
De verplichting om een mondkapje op te doen in de kerkzaal komt
eveneens te vervallen, maar men is vrij om deze te blijven dragen.
Indien gebruik gemaakt wordt van de koffieruimte is een mondkapje
verplicht omdat de kans dat men dichtbij elkaar komt reëel aanwezig is.
Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Iedere kerkganger heeft een vaste
zitplaats en volgt daarbij de aanwijzingen van de dienaren op. Er is
geen maximum aan het aantal bezoekers, maar we zullen wel gepaste
afstand moeten waarborgen.
In lijn met het advies van de overheid is samenzang mogelijk. Wel
blijven wij ook de nodige aandacht schenken aan de ventilatie. Dit kan
betekenen dat wij een deur/raam open laten staan.
Alle hygiëne maatregelen blijven van kracht en het uitgangspunt blijft:
handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de
elleboog en thuisblijven en testen bij klachten.
Het gebruik van desinfecterende middelen bij de ingang en hygiëne
doekjes blijft van kracht. Vanwege de nadruk op hygiëne wordt het
collecteren via de collectezakken nog niet hervat.
Wat betreft het reinigen van het kerkgebouw/de kerkzaal zal de
schoonmaak met ingang van 3 oktober weer volgens het
schoonmaakrooster op de zaterdag plaats vinden. Wel is het advies na
de dienst stoelen/banken, deurklinken, kansel, microfoons en toilet te
reinigen.
Het dringend verzoek is om met elkaar rekening te houden. We zijn
geroepen oog te hebben voor de zwakkeren en kwetsbaren. Houdt u in
gedachten dat het vaccineren een vrije keus is en niet iedereen zich
kan vaccineren. Het dragen van een mondkapje betekent niet
automatisch dat men niet gevaccineerd is en ook het houden van de
huidige 1.5 meter afstand kan uit het oogpunt van veiligheid zijn. Laten
we elkaar de ruimte geven.
Mocht u vragen hebben of behoefte aan een toelichting neemt u dan
contact op met een van de leden van de Oudstenraad.
Namens de Oudstenraad
br. Vivian Winter
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Weekoverzicht
Op de laatste zondag van de maand begint de dienst om 11:00 uur.
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

10.00-12.00

Schoonmaak kerk

Oudstenraad

zaterdag

Iedere zondag tienergroep, kinderdienst en crèche; vooraf bidstond.
Na de dienst gezellig koffie drinken en van gedachten wisselen met
elkaar.
Diensten:

- Laak:
2e zaterdag dienst in Huize Stanfasti
Ds. C. Welschen : 015- 8875820
- 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 voor de Zondagschool
Beste jongens en meisjes
De school is al weer begonnen. Jullie zitten al een paar weken op
school en mogen straks gaan genieten van een welverdiende herfstvakantie.
De Oudstenraad is druk bezig geweest met het zoeken naar leidsters
of leiders voor de Zondagschool. Het is GELUKT!
We kijken er naar uit om jullie weer in de kerk te zien en te spreken.
Laat de kinderen bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk
van God behoort toe aan wie is zoals zij (Marcus 10:14 NBV21)
Met deze woorden van Jezus willen wij alle kinderen uitnodigen om
naar de zondagschool te komen.
Wij gaan samen ontdekken wie Jezus is en wat wij van Hem kunnen
leren.
De zondagschoolbegeleiding bestaat op dit moment uit zeer enthousiaste zusters en ook een broeder.
Vanaf 1 november 2021 hebben wij weer elke week de zondagschool.
Je mag naar de zondagschool tijdens de kerkdienst op zondag
Kom jij ook ontdekken?
De zusters en broeder willen jou graag ontmoeten!!
Tot zondag
Tot snel

Mededelingen van Prosisa
Landelijke Contactdag, Centrale Vrouwenraad EBGN 22 jaar.
De jaarlijkse Landelijke Contactdag, wordt op de 2e zaterdag in oktober
gehouden. Dit jaar is deze gehouden op zaterdag 9 oktober 2021 in de
Lichtboog kerkcentrum te Almere. De organisatie was in handen van de
zusterkring Rebekah.
Door Corona heeft er geen landelijke contactdag plaatsvonden in 2020.
Ondanks de versoepelde maatregelen rondom Corona wordt voorzichtigheid betracht.De geestelijke opening wordt verzorgd door zr. Cynthia
19
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Haaswijk waarna Lied 1 Dank, dank de Heer wordt gezongen.
Vervolgens worden wij welkom geheten door de voorzitter van de CVR
zr. Nadra Echteld. Zij geeft ook een toelichting op de doelstelling van
de CVR in relatie met de veranderende tijd en maatschappij waarin wij
nu leven. Er zal het komend jaar een gezamenlijke Candlelightviering
worden gehouden. Tevens deelt zij mede dat de Europese vrouwenconferentie volgend jaar plaats vindt in Duitsland (Berlijn) van 23 juni
t/m 27 juni 2022 waar max. 14 deelnemers voor kunnen opgeven. Voor
nadere info met betrekking tot o.a. betaling en info over het programma
kunt bij zr. Nadra terecht.
De Centrale Vrouwenraad bestaat dit jaar 22 jaar. Ter viering hiervan
wordt het CVR lied gezongen.
De (muzikale) begeleiding van deze dag wordt verzorgd door de organist Yomo Guiamo.
Ter nagedachtenis van hen die ons zijn ontvallen wordt een moment
van stilte ingelast.
Het thema voor dit jaar “Kracht in Schoonheid”. wordt ingeleid door
zr. Cynthia Haaswijk.
Kracht in Schoonheid:
Wij mogen vieren dat we mooie schepselen zijn, dat God ons gemaakt
heeft naar zijn beeld en gelijkenis. Hij heeft de mens geschapen (man
zowel vrouw).
Om een levendige en actieve behandeling van dit thema tot stand te
brengen, worden de volgende vragen aan ons voorgelegd door zr.
Cynthia om over na te denken
• Wat is kracht?
• Waarin zit uw kracht?
• Vind u uiterlijke verzorging belangrijk?
• Wanneer vind u iemand mooi?
• Mag schoonheid een rol spelen in de kerk?
• Mag schoonheid een rol spelen in de rol van een christen?
• Waarin zit de kracht van de vrouw?
• Besteed u zelf veel aandacht aan uw uiterlijk?
20
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• Heeft u aandacht voor het uiterlijk van iemand anders?
Diverse meningen of opmerkingen kwamen uit de zaal. Belangrijk is dat
iedereen mooi is en ieder mens is uniek.
Schoonheid: Wat straal je uit.
Gekeken naar de vrouwen uit de bijbel z.a. Ruth, Rebekah e.a. mogen
wij vrouwen als christen in positieve zin onze schoonheid inzetten.
Jouw relatie met God is belangrijk. Het verhaal van Ruth die haar volk
bevrijd heeft van genocide (volkenmoord) met haar schoonheid. Onze
schoonheid hoeven wij niet te verstoppen, zolang de Geest ons hiervan
overtuigt en niet op jezelf profileert. Wij vrouwen mogen gezien worden.
Gebruik het in de naam van de Heiland want Hij heeft ons zo mooi en
prachtig gemaakt. Psalm 139:14
“Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk
is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel”
Kracht:
Kracht zit in je en komt van binnen uit (niet in je uiterlijk). Doe wat de
Geest je ingeeft. Geloof hebben in ons Heiland en Hij geeft ons kracht
door Zijn liefde. Dit geldt voor de mens.
De inwendige mens wordt versterkt met een lekkere lunch (kopje soep,
brood Pom of bakkeljauw, flesje water, limonade (soft op z’n Surinaams) en 1 banaan of mandarijn tegen betaling van een bon van. €
5,00-. Diverse cake soorten en droge koekjes werden verkocht. Dit ter
versterking van de kas van de Centrale Vrouwenraad EBGN.
Na de lunch wordt het programma voortgezet door het thema “Handverzorging” verzorgd door de voorzitter van de zusterkring Rebekah.
De collecte is ten behoeve van het maaltijdenproject voor senioren
burgers in Suriname.
Hiervoor is een bedrag van 304 euro opgehaald.
De Liefdemaal was dit jaar in een nieuw jasje
gestoken. Geen krentenbol en thee, maar een
granen reep en pakje sap. Dit in het kader van
open staan voor vernieuwing.
Tot slot wordt de dag afgesloten met het zingen
van het lied “Bind us together”
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Deze dag hebben wij ervaren als een inspirerende, nuttige en energieke rijke dag. Met een voldaan en vredig gevoel zijn wij weer richting
Den Haag gegaan.
De Zusterkringen staan open voor alle vrouwen binnen hun gemeente.
Zo staat Prosisa ook open voor alle vrouwen binnen de Evangelische
Broedergemeente Haaglanden. Wij doen een oproep aan de vrouwen
binnen EBGH die belangstelling hebben om een kijkje te nemen of voor
een dagje mee te lopen tijdens de bijeenkomsten Prosisa. Voort zijn
alle zusterkringen van plan om af en toe een kijkje nemen in de keuken
van de andere zusterkringen.
Voor het volgen van cursussen of trainingen kunt u contact opnemen
met Stefan Bernhard en/of Cynthia Haaswijk; c.haaswijk@ebg.nl (06
8325 4300) of s.bernhard@ebg.nl (06 3038 3882)
Voor suggesties van thema’s kunt u contact opnemen met zr. Rita Harry
zrs. Karin, Mildred en Henna

Afgevaardigden van Prosisa LCD 9 oktober 2021
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Ingezonden
Oproep van de burgemeester van Den Haag.
Beste relatie,
Van 11 tot 18 oktober vindt er een wapen inleveractie in Den Haag
plaats. Als burgemeester van deze stad vraag ik uw hulp om dit onder
de aandacht te brengen bij uw achterban.
Aanleiding
We zien in Den Haag een toename van steekwapenbezit en -gebruik
onder jongeren. De afgelopen periode hebben verscheidene ernstige
steekincidenten plaatsgevonden. Om hier een halt aan toe te roepen, is
in het voorjaar het Haags actieplan wapens en jongeren 2020-2021 en
de Aanpak schoolveiligheid 2021-2022 vastgesteld. Vele landelijke en
lokale partners leveren een bijdrage aan de aanpak van het probleem.
Alleen samen kunnen we het wapenbezit onder jongeren terugdringen
en ervoor zorgen dat Den Haag veilig is voor iedereen.
Wat gaan we doen
Samen met het Openbaar Ministerie en de politie organiseren we een
wapeninleveractie (van 11 tot 18 oktober 2021). Iedereen kan in die
week straffeloos zijn/haar steekwapen inleveren bij de Haagse
politiebureaus.
Uw hulp
Om de actie tot een succes te maken, is bekendheid nodig. Ik wil u
vragen te helpen deze wapeninleveractie via uw organisatie onder de
aandacht te brengen van de inwoners van onze stad.
Voorlichting- en campagnemateriaal is beschikbaar gesteld door het
ministerie van Justitie & Veiligheid, via deze link kunt u dat vinden:
(https://hetccv.nl/onderwerpen/wapens-en-jongeren/). De landelijke
campagne poster (A3 formaat) kunt u bestellen bij
vincent.holleman@denhaag.nl
Ik dank u voor uw hulp en vertrouw erop om samen met u deze
wapeninleveractie tot een succes te maken.
Met vriendelijke groet,
Jan van Zanen
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Beste broeders en zusters,
Ook dit jaar heeft de Lions Club Den
Haag Pleiades een beroep op ons
gedaan om Douwe Egberts zegels te
helpen verzamelen. De opbrengst
komt ten goede aan de Voedselbank
in Den Haag.
De zegels worden aan het eind van
het jaar opgehaald maar om zoveel
mogelijk zegels bij elkaar te sparen breng ik het u nu al onder de aandacht. U kunt de zegels in de doos in de koffiekamer doen of anders
met mij contact op nemen als u de opgespaarde voorraad opgehaald
wenst te hebben.
Broederlijke groeten,
Vivian Winter

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.
Opbrengsten
Lenteloterij: 424 euro
Loterij oogstfeest: 160 euro
Oogstfeest:
Bankontvangsten: 419,50 euro
Kasontvangsten : 812,00 euro (waarvan 250 van de 60+ club)
Totaal:
1.231,50
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Collecte
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
hartezaak”
2 Kor.9:7
Lieve zusters en broeders,
Wij doen langs deze weg wederom een beroep op uw vrijgevigheid
door u (wekelijkse) collecten en/of giften aan ons over te maken op rekeningnummer:
ING-Bank: NL86 INGB 0000361737
t.n.v. Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o.
Wilt u in de omschrijving aan geven voor welk collectedoel uw bijdragen bestemd is.
Onderstaand treft u een opgave van de collectedoelen voor de komende periode:
de 1e collecten is voor: de eigen gemeente en de 3e collecten voor de
aflossing van de hypotheek
2e collecten zijn als volgt:
03-10 Goede doelen EBGH
10-10 Centrale raad (CK)

17-10 Publiciteit EBG Haaglanden l
24-10 Nederlands Bijbelgenootschap ECP
31-10 Kerkmuziek
07-11 Renovatie EBG Neugnadenfeld ECP
14-11 Onderhoud Kerkgebouw
21-11 Star Mountain ZZG
28-11 Administratie (eigen gemeente)
“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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Offerandes
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Dienstenrooster
Evangelische Broedergemeente
Haaglanden e.o.
Chasséstraat 1 Den Haag
Kerk: 070 – 2150565
April & Mei 2021

In de kerk uw koninkrijk kome UKK
03-10-2021
10-10-2021
17-10-2021
24-10-2021
31-10-2021
07-11-2021
14-11-2021
21-11-2021
28-11-2021
05-12-2021
12-12-2021

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

Preekdienst
Preekdienst/Avondmaal
Preekdienst
Preekdienst +Verkiezing OR
Preekdienst
Preekdienst
preekdienst
Preekdienst Srefidensie
Zangdienstdienst
Preekdienst/Avondmaal
Preekdienst

ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen
zr. S. Oosterwolde
zr. R. Harry
ds. Chr. Welschen
br.W. Idoe
br. D. Toemin
ds. Chr. Welschen
ds. Chr. Welschen

Zoetermeer
Datum
03-10-2021
17-10-2021
07-11-2021
21-11-2021
05-12-2021

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

Dienst
Preekdienst
Preekdienst
Preekdienst
Preekdienst
Preekdienst /avondmaal

Voorganger
ds. C. Welschen
ds. C. Welschen
ds. C. Welschen
ds. C. Welschen
ds. C. Welschen

Leiden
Datum
06-11-2021
04-12-2021

Tijd
15:00
15:00

Dienst
Voorganger
Preekdienst
ds. C. Welschen
Preekdienst+AM ds. C. Welschen
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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.

