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Gezegend 201 6
Loof de oppermachtige Heer – met deze woorden begint in de

Broedergemeente het jaar 2016. Dit vers is niet mooi vertaald in de
Nieuwe Bijbelvertaling, vind ik persoonlijk. Wat staat er precies? »Loofde
Heer der heren«. Met deze woorden worden de heren van deze wereld van
hun voetstuk gehaald. Op het voetstuk staat alleen »de Heer der heren«,
de God van Israël, de vader van Jezus, onze God. Hij alleen is de lofwaard.
Niet de tirannen en economische leiders, niet de krijgsheren en de minister-
presidenten. Als zij hun werk goed doen – door recht en gerechtigheid te
bevorderen, dan mogen zij best onze waardering ontvangen. Maar de lof,
die de psalm bedoeld, de lofuit het diepste van ons hart, die is er alleen voor
God, de Heer der heren. En waarom? Niet omdat die oppermachtig is.
Niet omdat hij wonderen doet – dat komt er allemaal wel bij. De reden is:
eeuwigduurt zijn trouw. Deze God is trouw. Deze God laat ons niet in de
steek. Deze God is er altijd voor ons. Wij mogen op hem vertrouwen. Dat
valt niet altijd mee. Soms ziet het er niet naar uit. Maar wij mogen het
geloven: eeuwig duurt zijn trouw. Met dit besefkunnen wij een nieuw jaar
ingaan, dat zeker niet makkelijk wordt. De Oorlogen en de economische
moeilijkheden verdwijnen niet zomaar. En toch: eeuwig duurt zijn trouw.
Ik wens u allen een gezegend 2016– eeuwig duurt zijn trouw.

JohannesWelschen

ATELIER VAN DE TOEKOMST

BEZINNINGSDAG 30 januari 201 6
Zoals reeds enkele jaren reeds gebruikelijk, zal op de laatste zaterdag

in januari de Bezinningsdag voor Oudstenraden worden gehouden.
Inmiddels is het een dag geworden voor alle vrijwilligers, besturen van
werk-/steungroepen, landelijke raden en geïnteresseerde, meedenkende,
gemeenteleden van de EBGN.

›De EBG en de toekomst en de toekomst en de EBG‹
Het eerste thema Onze kerk actief in de samenleving – de eigen

omgeving wordt op dit moment in EBGN gemeenten besproken.
Zaterdag 30 januari zal tijdens bovengenoemde bezinningsdag een slag
worden gemaakt van »Kerk op de kaart zetten« (de methode om
huidige netwerken van gemeenten en werkgroepen in kaart te brengen)
naar de toekomst. Het wordt een dag met deels korte presentaties, korte
opdrachten en aansluitend de overgang naar het eerstvolgende thema.

Ook dan zal het om een van de 3 resterende thema’s gaan, die zelf
door de gemeenten en werkgroepen werd aangedragen tijdens de
bijeenkomst van 31 januari 2015:

- Onze kerk die ruimte biedt aan de jeugd
- Onze kerk die de communicatiemiddelen van deze tijd gebruikt en
daarbij onorthodoxe wegen inslaat

- Onze kerk die zich verdiept in de boodschap van het evangelie en
deze boodschap zelfbewust naar buiten draagt

L@ndelijke catechesedag in Zeist – zaterdag 5 maart 201 5
Bij de voorbereiding op de belijdenis hoort ook een bezoek aan Zeist.
Daar kun je veel zien over de geschiedenis en de opzet van de

Broedergemeente en je kunt kennis maken met het wereldwijde netwerk
van de Broedergemeente. Zeist is een van de oudste Broedergemeenten
in ons land en daar zijn het Zeister Zendingsgenootschap en de
kerkleiding thuis.

Daarom nodigen wij allen uit die zich op dit moment op hun
belijdenis voorbereiden, samen met hun begeleiders, voor de landelijke
catechesedag op zaterdag 5 maart a.s.

Tijdens het programma van 14:00 t/m 19:30 uur wordt een
rondleiding aangeboden door de neerzetting van de Broedergemeente in
Zeist en een workshop van het Zeister Zendingsgenootschap. Tijdens de
warme maaltijd is er gelegenheid om kennis te maken met broeders en
zusters uit andere EBG gemeenten. De dag wordt afgesloten met de
zangdienst van de EBG Zeist.

U kunt zich aanmelden via uw predikant of leider van uw
belijdeniscatechese. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen
met ds. Stefan Bernhard, (bernhard@ebg.nl) , coördinator opleidingen
EBGN.

Cursus ›met kinderen en jongeren op weg‹
Een 3 daagse voor vrijwilligers in het kinder- en jongerenwerk van de

EBG - 27augustus, 24 september en 29 oktober 2016, overdag in Haarlem

Kinderen en jongeren vormen een belangrijk deel van onze
gemeenten. Zij hebben onze aandacht en zorg nodig. Maar zij kunnen
ook veel bijdragen aan het gemeente leven!

Vrijwilligers in de kerk moeten goed toegerust zijn, om kinderen en
jongeren in hun geloofsontwikkeling te kunnen begeleiden. De bijbel, de
geschiedenis en onze hedendaagse samenleving kunnen daarbij helpen.
In deze cursus zullen wij van een variatie aan bronnen gebruik maken.
Bijzondere aandacht wordt besteedt aan geloofsopvoeding in en
verschilleden leeftijden, de Bijbelse basis van ons kinder- en jeugdwerk
en de mogelijkheden om als EBG eigen accenten te leggen.

Begeleiding: jeugdwerkers van de EBG en andere deskundigen
Coördinatie: br. Stefan Bernhard (coördinator opleidingen EBGN)

Wilt u meedoen? Graag!
Voor aanmeldingen:
via de Oudstenraad/werkgroep of de predikant (tot uiterlijk 15
augustus 2016)
Voor aanvullende informatie:
www.ebg.nl en zr. Renée Wezel (r.wezel@ebg.nl of030-850 0139)

KANTOOR ECP-EBGN
Het kantoor van de ECP-EBGN in Zeist is vanaf 15 februari tot en

met 11 maart a.s. beperkt telefonisch bereikbaar. De exacte
openingstijden kunt u in die periode op de website zien www.ebg.nl.

In dringende gevallen kunt u mailen naar ds. Johannes Welschen:
welschen@ebg.nl.
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Uit de gemeenten

EBG Amsterdam-Stad & Flevoland
Lezingenprogramma gaat van start met een boeiende lezing

In verband met het jubileumjaar »80 jaar EBG Amsterdam, 50 jaar
zelfstandige gemeente en 20 jaar Koningskerk« worden er een aantal
lezingen gehouden die deze mijlpalen in de geschiedenis beschrijven. De
1e lezing zal op vrijdag 29 januari a.s. worden gehouden, in de
Koningskerk, Ostwaldstraat 1 , 1097 KD Amsterdam.

Wij beginnen om 19:30 uur. De inloop is vanaf19.00 uur. Het zal dan
gaan over het begin: 80 jaar geleden en de tijd aan de Sarphatikade tot
en met 1969.

Spreker: ds. Martin Theile.

EBG Rotterdam-Centrum
In memoriam zr. Adelaide Eleonora (Noor) Telgt - Monkou

In Suriname is op 20 december 2015 op 92 jarige leeftijd overleden zr.
Adelaide Eleonora (Noor) Telgt-Monkou. Zij was weduwe van br. Waldi
Telgt, die haar in 2006 is voorgegaan. Br. en zr. Telgt kwamen midden
jaren 50 van de vorige eeuw naar Nederland en baanden zich een weg in
de Nederlandse samenleving tijdens de periode van wederopbouw, na de
2e Wereldoorlog. Van huis uit kwamen beiden uit het onderwijs en
zetten hier hun professie voort bij diverse onderwijsinstellingen. In die
tijd waren er weinig landgenoten in Nederland.

Zij vingen nieuwkomers op in hun huis in Rotterdam, zodat ze zich
niet eenzaam voelden. Bijzonder is dat bij hen thuis de eerste
samenkomsten werden gehouden. Deze samenkomsten groeiden uit tot
het ontstaan van de Evangelische Broedergemeente Rotterdam. Zuster
Noor en haar man waren met recht toegewijde dienaren van de kerk,
beiden leefden en werkten vanuit een groot geloof in hun Heer en
Heiland Jezus Christus: »Vrijwilligers die deel uit maakten van
verschillende bestuursorganen en commissies.«

Zr. Telgt- Monkou was een markante vrouw die veel kon verzetten en
best wel een kei genoemd kan worden als het ging om te »bedelen«
voor de kerk. Dat ontlokte bij sommigen de uitspraak dat de familie
›getrouwd‹ was met de EBG en dat was zeker te merken bij de aankoop
van onze kerk aan de Avenue Concordia.

Wim, Reina en Harold, hun drie kinderen, namen eveneens deel aan
het kerkelijke leven en jeugdwerk. Behalve de kerkelijke activiteiten
waren zr. Noor en haar man maatschappelijk betrokken o.a. bij de
vereniging Ondro Bon en Kraka Tiki (fondswerving voor personen met
een fysieke beperking) . Toen ze met een Moravian trip naar Gambia en
Senegal reisden vertelde zij het gevoel te hebben op haar stek te zijn,
thuis te zijn. Vervolgens namen de fraaie kledingstoffen bezit van haar of
omgekeerd, want zij wilde bijna alles hebben.

Noor en Waldi Telgt hebben ook aan de wieg gestaan van het
gemengd koor Excelsis. Het koor is op 11 november 1988 ontstaan, toen
een dertiental zusters en broeders tijdens een bijeenkomst spontaan
enkele liederen ten gehore brachten. Het groepje kreeg de bijnaam: ›De
Zanglustigen‹ . Tante Noor (koornaam) en Waldi behoorden bij dit
dertiental. Beiden hebben veel voor het koor betekend. Tante Noor was
o.a. lid van de kledingcommissie van het koor en heeft door haar
contacten met diverse maatschappelijke organisaties sponsoring
aangevraagd en gekregen voor de aanschaf van koorkleding (groene
toga´s uit de Verenigde Staten) .

De laatste jaren woonden zij weer in Suriname waar nu ook twee van
de kinderen wonen.

Toen het koor in november 2001 Suriname bezocht, hebben enkele
koorleden bij de familie Telgt gelogeerd. Zij hebben tante Noor leren
kennen als een strenge tante, maar met een hart van goud. De
Evangelische Broedergemeente Rotterdam – Centrum, onze nieuwe
naam sinds 1 juli 2015, is haar ook veel dank verschuldigd. Hun namen
zullen altijd verbonden blijven met de EBGR – Centrum. En zoals het
lijflied van Waldi luidde: ’t Is uwe zaak, o hoofd en Heer, de zaak,
waarvoor wij staan. Zo hebben ze gestaan ten dienst bereid door kamp
en strijd.

Wij danken God voor de geestkracht en liefde die beiden hebben

ontvangen en het ook weer teruggaven in hun werk, in de gemeente
Rotterdam.

Moge haar ziel in vrede rusten bij de Heer.
Zr. Rika Hoogstad

EBG Zeist
Gedenkdagen 201 6 in de Evangelische Broedergemeente
Nederland

»Duizend jaren zijn in uw ogen/ als de dag van gisteren«
met deze woorden uit Psalm 90 als motto worden hieronder enkele

gedenkdagen van de Evangelische Broedergemeente in Nederland
voorgesteld, die in het jaar 2016 aanleiding kunnen geven om stil te
staan bij Gods weg met Zijn kerk.

290 jaar
1726: eerste (brief) contacten tussen Zinzendorf en doopsgezinde
christenen in Nederland.
280 jaar
1736: stichting (5 september) van de eerste Broedergemeente in
Nederland, ’s Heerendijk.
270 jaar
1746: stichting (12 mei) van de Broedergemeente Zeist; eerste Synode
van de Broedergemeente in Nederland, van 12 mei tot en met 14 juni
in Slot Zeist.
260 jaar
1756: eerste Paasmorgendienst (18 april) op de Godsakker in
Nederland, gehouden in de Broedergemeente Zeist.
250 jaar
1766: grondsteenlegging (9 oktober) van de Grote Zaal van de
Broedergemeente Zeist.

Deze data herinneren ons aan markante momenten in de geschiedenis
van de Broedergemeente in Nederland. »In de kerk is er geen
vernieuwing zonder herinnering en geen herinnering zonder
vernieuwing.«

Godfried van Ommering
Archiefen Bibliotheek van de EBGZeist

vanommering@ebg.nl

Uit onze Provincie

Mededelingen van het Provinciaal Bestuur
Het Provinciaal Bestuur kwam van 9 tot 11 december 2015 in Zeist

bijeen. In het kader van deze vergadering vond de jaarlijkse bespreking
plaats, met het bestuur van het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) en
een gesprek met de voorzitter van de Moravian Church Foundation
(MCF) br. Johan Stam. Bovendien had het Provinciaal Bestuur voor een
gesprek met zr. Nelly Cambridge van het Synodebestuur. Eveneens werd
het verslag van het Provinciaal Bestuur aan de Synode van 2016
besproken.

OP WEG NAAR DE SYNODE 201 6
Van 21 tot 28 mei 2016 zal de Synode van de Europees-Continentale

Provincie bijeenkomen, in Bad Boll. Plaats van de vergadering is de
Evangelische Akademie Bad Boll.

Er zijn vanuit Nederland twee vervangende synodeleden gekozen:
zr. S. Prosetiko (EBG Utrecht) en zr. L.Y. Stuger-Kembel (EBG Nood

Holland) .

Krachtige dagtekst
De voorzitter van de bestuursraad van de EKD, Heinrich Bedford-

Strohm, plaatste op zij Facebook-pagina over de dagtekst op 12 januari
2016 het volgende: Een sterke Hernhutter Dagtekst vandaag: »Wie
rechtvaardig heerst over de mensen, heerst in diep ontzag voor God. Hij
is als een stralende morgenzon.« (2 Samuel 23:3-4) . Laat de wereld dat
horen! Ook de derde tekst van die dag was bijzonder aansprekend.
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Afscheid na 1 2 jaren
Op 14 januari werd met een

publieke viering in het
Uniteitsarchief in Herrnhut
afscheid genomen van de
uniteitsarchivaris dr. Rüdiger
Kröger. Na twaalf jaar als leider
van het Uniteitsarchief ge-
fungeerd te hebben, heeft hij
een aanstelling binnen het
archief van de Protestantse
Kerk in Hannover aangenomen,
waar ook zijn gezin woont. Met

Dr. Kröger verliest de Broedergemeente een grondig kenner en
onvermoeibaar onderzoeker van de vele informatiebronnen van het
Uniteitsarchief. Br. Kröger nam afscheid met een voordracht over
»Martin Eugen Beck (1833-1903) en de vernieuwing van buitengevels
in protestantse kring in de 19e eeuw«. Hij gaf daarmee een inkijkje in
een van zijn specialismen. Als nieuwe Uniteitsarchivaris werd zr. Claudia
Mai, aangesteld. Br. OlafNippe wordt haar plaatsvervanger.

Welcome! in Neuwied
Begin november woonden, naar opgave van de Gemeentenieuwsbrief

van de Broedergemeente in Neuwied, 350 vluchtelingen in
noodonderkomens. In samenwerking met een andere kerkgemeente en
met ondersteuning van het Diaconale Werk ontstond er een »Welcome
Café«. Het is ontstaan uit de meertalige Welcome-kerkdiensten op 25
januari 2015 (Broedergemeente) en 13 september 2015 (Marktkirche)
en biedt mensen, die pas in Duitsland zijn de mogelijkheid contacten
met ingezetenen te leggen, elkaar te leren kennen en o.a. wegen voor
praktische hulp te bieden. Diverse gemeenteleden ondersteunen het
vluchtelingenwerk met volle inzet en vrijwillig. Drie woningen in de
Hernhutter wijk konden gevluchte Syrische gezinnen ter beschikking
gesteld worden.

Van Niesky naar Jeruzalem
Op de gaanderij van de grote kerkzaal in Niesky staat sinds vele jaren

vrijwel onopgemerkt een gedetailleerd model van het ziekenhuis
»Jesushilfe« in Jeruzalem, waar zusters verbonden met EMMAUS in
Niesky sinds 1867 het werk ten behoeve van lepralijders uitoefenden.
Dit werk moest na 1948 opgeheven worden en werd later op Star
Mountain (bij Ramallah) voortgezet. Nu was Ruth Wexler in Niesky. Zij
werkte tot 2009 in de Jeruzalemse voortzetting hiervan, het
Hansenhospitaal, en wilde nu een levendig beeld van de geschiedenis in
stand houden. Zij heeft verslagen en foto’s uit de archieven van het
moederziekenhuis EMMAUS Niesky en in Herrnhut onderzocht en
heeft de wens, het model naar Jeruzalem over te brengen, naar een klein
nieuw opgezet museum in het gebouw van »Jesushilfe« .

Gebeden waarop ›Amen‹ gezegd kon worden
Op de dag van de mensenrechten, 10 december 2015, verzamelden

zich in Bazel voor de Münsterkerk ca. 400 mensen. Georganiseerd en
uitgenodigd door Mission 21 , de Evangelisch-Gereformeerde Kerk, zeg
maar de Zwitserse PKN, herdachten zij samen met de Rooms-
Katholieke Kerk, de Bazelse Moslim-Commissie en de Israëlitische
Gemeente Bazel de slachtoffers van terreur overal ter wereld en maakten
zij een gemeenschappelijk statement voor een vreedzaam samenleven
over religiegrenzen heen. Br. Frieder Vollprecht sprak hierover namens
de Hernhutter Mission, met name waarom voor hem als lid van een
wereldwijde Kerk de vrede tussen godsdiensten bijzonder belangrijk is en
vertelde over zijn ervaringen in Suriname, Noord-India, op Star
Mountain, op Zanzibar en in Bern. De bijeenkomst eindigde met
gebeden. Br. Vollprecht vertelt: »De kerkvoorzitter sprak een gebed uit,
daarna een Imam en een vertegenwoordiger van de Joodse gemeente.
Alle gebeden werden zo geformuleerd, dat ik als christen daarop goed
een ›Amen‹ kon zeggen.« .

Even weg van het opvangcentrum: vakantie!

Vijf dagen lang, van 29 december tot 3 januari 2016 genoten 22
vrouwen, mannen en kinderen uit Afghanistan, Pakistan, Eritrea,
Somalië, Irak en Kosovo van de atmosfeer van KOMENSKÝ, het gasten-
en conferentie-oord van de Broedergemeente in Herrnhut. Uitstapjes
naar de zomerrodelbaan, naar het vlinderhuis, maar ook een bezoek aan
het museum voor volkenkunde stonden op het programma, dat br.
Andreas Tasche van de Herrnhuter Missionshilfe voor hen had
georganiseerd. Bovendien werd uitbundig volleybal, tafeltennis en biljart
gespeeld. Op 31 december en op 1 januari namen sommigen van hen,
waaronder ook moslims, de uitnodiging aan naar de kerkdiensten te
gaan. Dat Herrnhut een plaats is, die door vluchtelingen gesticht werd
en dat migratie in de Broedergemeente voor velen tot op vandaag niets
vreemds is, werd met belangstelling beluisterd. Met een
ontmoetingsavond o.a. met een gezamenlijk spel en veel lachen werden
de dagen afgesloten, die voor allen een goede ervaring waren.

Korte berichten

Van 9 tot 13 mei 2016 gaat voor de leden van de Broedergemeente
Noord-Holland (o.l.v. br. Bernhard) een lang gekoesterde wens in
vervulling: een vakantiereis naar Zwitserland. Zij willen de sociëteiten
van de Broedergemeente in Zürich en Bern leren kennen, het ›huis van
de religies‹ bezoeken en maken ook een tocht door de Alpen. Een deel
van het reisgezelschap zal in het weekend voorafgaande aan de reis
deelnemen aan het koortreffen in Königsfeld en kan zo »halverwege«
instappen.

In de Broedergemeente Ebersdorfzal op 27 februari a.s. een seminar
van een dag aangeboden worden over »interculturele ontmoeting«. Met
professionele begeleiding zullen situaties uit het leven van alledag
bedacht en »op de planken« gebracht worden, die kunnen ontstaan in
de ontmoeting met mensen uit andere landen, met andere zeden en
gewoonten, religies en waardepatronen.

De gemeente Rhein-Main is in overleg over de vraag wat haar
bijdrage bij de integratie van vluchtelingen kan zijn. Een faciliteit, die zij
met weinig kosten ter beschikking kan stellen, zijn de gemeenteruimten
in het gebouw aan de Mulanskystraße. Momenteel worden contacten in
Frankfurt gelegd, om de ruimten bijvoorbeeld voor taalcursussen in te
zetten.

Personalia
Uw voorbede wordt gevraagd voor br. Axel von Dressler in Niesky.

In de dagen tussen kerst en nieuwjaar heeft hij een hartinfarct gekregen.
Intussen kon br. Von Dressler vanaf 18 januari beginnen met een
revalidatietraject.

De door het Provinciaal Bestuur uitgeschreven vacature voor een
landelijke jeugdwerker voor Nederland (50%) kan met zr. Shinelva
Whitley Kléberg uit Amsterdam ingevuld worden. Zr. Kléberg zal per
1 maart 2016 in dienst treden.

Claudia Mai & Dr. Rüdiger Kröger; Foto: © Erdmann Carstens

In de sporthal van het Zinzendorfgymnasium; Foto: © Thomas Przyluski
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Br. Franklin Olivieira heeft de Oudstenraad van de
Broedergemeente Amsterdam-Zuidoost meegedeeld, dat hij zijn functie
als pastoraal werker per 1 januari 2016 om gezondheidsredenen neerlegt.

Br. Frieder Vollprecht (Bazel) zal van 15 augustus tot 15 december
2016 zijn opgespaarde (studie)verlof, gedurende zijn werkperiode in het
Provinciaal Bestuur, opnemen.

Br. Erdmann Becker wordt per 1 september 2016 beroepen als
predikant (50%) in de Broedergemeente Berlijn. Br. Becker blijft de
verantwoordelijke redacteur van de Duitse Dagteksten (50%).

Br. Christian Herrmann zet vanaf 1 september 2016 zijn vicariaat in
de Broedergemeente NRW voort.

De aanstelling van Br. Albert Djasmadi als pastoraal werker in het
gebied van de diasporagroep in Groningen wordt verlengd op voorstel
van de werkgroep, tot 31 december 2018.

Bijzondere verjaardagen januari, februari en maart 201 6
Wij feliciteren de volgende medewerkers van de Broedergemeente in
actieve dienst ofin ruste:
Gerburg Carstensen, Bad Boll
met zijn 75e verjaardag op 24 januari
Lieselotte Marschall, Gnadau
met haar 85e verjaardag op 29 januari
Suzanne Reichel, neu-Ulm
met haar 45e verjaardag op 3 maart
Gertraud Gill, Herrnhut
met haar 80e verjaardag op 12 maart
Ilse Knothe, Bad Boll
met haar 95e verjaardag op 30 maart
Klaus Biedermann, Herrnhut
met zijn 75e verjaardag op 30 maart

Agenda in januari, februari en maart 201 6
29.01 -31 .01 Neugnadenfeld: Ontmoeting voor leiders van

blazerskoren
29.01 Amsterdam-Stad: Lezing i.h.k.v. het jubileumjaar

EBG Amsterdam (locatie: Koningskerk)
29.01 Almere: Landelijke Jeugdavond 14+
30.01 . Zeist: Bezinningsdag Centrale Raad »Atelier van de

toekomst« (locatie: De Boerderij)
10.02-14.02 Herrnhut: Toerustingsdagen kinderwerk »Klein,

maar belangrijk«
18.02-25.02 Paramaribo, Suriname: 4th Unity Women’s Con-

sultation
19.02-21 .02 Stuttgart: Workshop “Toekomst” voor het zuidwest-

team
19.02-21 .02 Almere: Bijbelstudieweekend 16+
20.02 Zeist: Vergadering Raad voor Diaspora
22.02-28.02 Ebersdorf: Seminarie voor studenten
24.02-25.02 Gnadau: Team van predikanten in Noord-Duitsland
24.02-25.02 Bad Boll: Werkbespreking publiciteitswerk / fund-

raising
26.02 Skype-conferentie Provinciaal Bestuur (NL-DL)
28.02-03.03 Zeist: Beleidsoverleg ZZg – EBG Suriname-

Provinciaal Bestuur
03.03 Utrecht: Predikantenberaad
04.03 Wereldgebedsdag »Wie kinderen opneemt ontvangt

Mij«
04.03-06.03 Herrnhut: Voorjaarsvergadering (Werkstatt) van het

Duitse jeugdwerk
04.03-06.03 Berlijn: Vergadering van de Theologische Commissie
05.03 Herrnhut: Archiefdag met ledenvergadering van de

Archiefvereniging
05.03 Zeist: Landelijke catechesedag EBGN
06.03 Uniteits-Gedenkdag

15.03-17.03 Bad Boll: Vergadering Provinciaal Bestuur
19.03 Amsterdam-ZO: Brainstorm-dag Financiën (locatie:

BS Crescendo)

ZZg Nieuws

Nieuw beleid
Op 21 november 2015 werd het Beleidsplan 2016-2020 van het ZZg

door de Ledenvergadering vastgesteld. Het kwam tot stand na een
periode van denkwerk en gesprek, onder andere met vertegenwoordigers
van Oudstenraden in Nederland en met bestuurders en kader van de
EBGS in Suriname.

De uitkomst van die gesprekken zorgt voor een gedeeltelijke
koerswijziging van het ZZg. We hoorden dat zending en missionaire
activiteiten van de kerk echt steun verdienen en daar willen we serieus
naar luisteren. Hoewel we uit ervaring weten dat het moeilijker is
mensen te motiveren om het kerkelijk leven in Suriname te
ondersteunen dan te geven voor een tastbare nood zoals een school die
opgeknapt moet worden of hulp na een natuurramp, willen we toch
accenten gaan verleggen. We willen niet alleen de vertrouwde diaconale
en ontwikkelingsprojecten steunen, maar ook missionaire activiteiten
die ondernomen worden door onze partners. Hierbij leggen we een sterk
accent op de jeugd.

Ook willen we ons inzetten om de relaties tussen Broedergemeenten
in Nederland en elders inhoudelijk te verstevigen. We geloven dat het
besef dat je als lid van de Broedergemeente deel uitmaakt van een
wereldwijde gemeenschap bijdraagt tot versteviging van de eigen
hernhutter identiteit. Wereldwijd worstelen Broedergemeenten met
vergelijkbare vragen en het is goed om oplossingen hiervoor in een
intercultureel gesprek uit te wisselen. Bijvoorbeeld: hoe betrekken we de
jeugd bij het kerkelijk leven, wat kan onze houding zijn ten opzichte van
de Pinksterkerken waar veel leden van de Broedergemeenten hun heil
lijken te zoeken, wat kunnen we onze leden bieden? Het ZZg beschikt
niet over de antwoorden, maar wil leden van de Broedergemeente
wereldwijd met elkaar in gesprek brengen. Daar hoort ook uitwisseling
van inspirerende verhalen bij ; juist als je kennis kunt nemen van
geloofsverhalen vanuit een andere culturele achtergrond dan die van
jezelf, kan dat je geloofverrijken.

We hopen dat onze inkomsten uit donaties zullen blijven doorgaan
dankzij de trouw van onze achterban, maar omdat dit gestaag terug
loopt zullen we ook op zoek moeten naar andere manieren om
inkomsten binnen te krijgen. Hiervoor vallen we terug op een oude
aanpak van de Hernhutters: verdien het geld voor de zending! Dat is
gemakkelijker gezegd dan gedaan en daarom trekken we twee jaar uit om
serieus te onderzoeken of we dit kunnen en of er niet teveel risico’s aan
kleven. We gaan een mooie en spannende tijd tegemoet.

Op het beleidsoverleg, ZZg-EBG Suriname-Provinciaal Bestuur
28.02-03.03 (in Zeist) , wil het ZZg natuurlijk van zowel de EBG in
Nederland als in Suriname horen wat men van ons beleidsplan vindt. We
zullen zeker in 2016 voornamelijk het werk blijven doen dat men van
ons kent: het steunen van projectaanvragen vanuit de wereldwijde
broedergemeente met behulp van de middelen die ons ter beschikking
gesteld worden door trouwe donateurs.

Maar we zullen ook voorzichtig nieuwe wegen inslaan.
In het aandachtsveld RELATIES maken we ruimte om te luisteren

naar wat gelovige gemeenteleden en predikanten te zeggen hebben over
de Hernhutter identiteit. We denken dat het in deze tijd steeds
belangrijker wordt om aandacht te geven aan je eigen identiteit en ook
dat de hernhutter identiteit altijd een internationaal karakter heeft
gehad. Het ZZg zal, in deze visie, wellicht een bijdrage kunnen leveren
aan de versterking van de eigen identiteit van gemeentes in Nederland,
maar wellicht ook in Suriname door mensen over en weer met elkaar in
contact te brengen en uitwisseling te stimuleren.

Het kan dan gaan om vragen als: Hoe gaan jullie om met de jeugd?
Wat is jullie houding ten opzichte van de Volle Evangeliekerken, of de
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Islam? Wat werkt bij jullie om gemeenteleden te inspireren in het
geloof?

We willen ruim tijd vrijmaken om te luisteren. Maar we willen ook
pro actief groepen uit gemeenten kennis laten maken met de inspiratie
die we elders tegenkwamen.

Het beleidsoverleg is voor ons een goede gelegenheid om deze
voornemens goed door te spreken en af te stemmen met onze partners in
Nederland en Suriname.

Namens het ZZg, Age Kramer (a.kramer@zzg.nl)

Uit Suriname

John Mbiti over tijd
Een Surinaams lied (»Pe da owru yari go, di fufuru pasi so«) brengt

br. Hesdie Zamuel, de praeses van de Surinaamse Broedergemeente, in
de Kerkbode van 27 december tot een beschouwing over het begrip
»tijd« .

Hij schrijft: De Afrikaanse filosoof en godsdienstleraar John Mbiti
vertelt in een van zijn boeken dat volgens het Afrikaanse besef alleen
sprake is van tijd, wanneer er iets gebeurt. De gebeurtenissen bepalen de
tijd en men telt (en waardeert) de tijd naar de gebeurtenissen. In de
Bijbel merken we dit ook. Denkt u maar aan het Kerstverhaal van Lukas:
»Het gebeurde in die dagen…« Hij verwijst dan naar de inschrijving
zoals bevolen door de keizer. »Grote gebeurtenissen blijven ons bij ,« zo
schrijft hij dan, »en fungeren als oriëntatiepunten, zowel in het
persoonlijk als in het openbare leven.« (…) »Als er niets bijzonders in
ons leven heeft plaatsgevonden, dan is er ook geen herinnering, dan
verdwijnt het jaar als een damp die optrekt. Maar als de dagen van
vreugde en pijn, van liefde en toewijding door anderen en de dagen van
onze Heer ons bijgebleven zijn, dan zijn er vele herinneringen en
daardoor krijgt het jaar 2015 de status van tijd« . (…) »Hoe opbeurend
is het als wij ons gedurende al die 365 dagen gedragen hebben geweten
door de hand van God.« – een mooie overweging om het jaar mee te
beginnen.

Jubileum – 280 jaar Grote Stadskerk
Wat er verder uitspringt is dat er op 20 december 2015 een speciale

jubileumdienst werd gehouden in de Grote Stadskerk ter gelegenheid
van het 280 jarige bestaan van het werk voor Suriname. Iets om met lof
en dank bij stil te staan. Dat gold ook voor het feit dat er 275 jaar
geleden de eerste arts vanuit Herrnhut in Suriname ging werken. Het
werd een geslaagde viering.

Nieuwe hulppredikanten
Per 1 januari zijn een aantal broeders en zusters benoemd tot

hulppredikanten. Zo iemand mag alle predikantswerk verrichten,
behalve het bedienen van de sacramenten (doop en avondmaal) . Het
gaat om de volgende broeders en zusters: Zr. E. Boschmans-Valies. br. S.
Djajadi, br. W. Doekoe, zr. L. Esser-Sedney, zr. C. Moeljomenawi-
Kromopawiro, zr. B. Pengel-Oosterwolde, br. M. Pamari, br. D.
Pawironadi, zr. C. Pinas, zr. I. Quintus-Renfrum, br. J. Roozer, zr. O.
Seedo, zr. C. Soetosenojo-Werners, zr. J. Veira, zr. R. Vinkwolk-Kuils en
br. G. Zinhagel.

Bij deze gelegenheid is de hoop uitgesproken dat de Heer van Kerk en
Zending deze broeders en zusters zal begiftigen met zijn Geest, opdat zij
dienstbaar zullen zijn voor de uitbreiding van zijn Koninkrijk.

Zika-virus
Velen zullen zich ook afvragen wat het zika-virus in Suriname doet

met mensen daar. Als nieuws uit bredere kring geven wij door wat het
Reformatorisch Dagblad hierover bericht. Onze aandacht wordt gericht
op een evangelisatiepost geleid door de familie Meuleman, in het
Arowakkendorp Klein-Powakka, Het zendingswerk onder de Arowak-
Indianen werd, zoals bekend, lang geleden begonnen in Pilgerhut,
Berbice, wat destijds tot West-Suriname hoorde. Hellen Meuleman-
Bongiovanni, de vrouw van zendingspredikant Ammiël Meuleman van
de Hersteld Hervormde Kerk kreeg er ook mee te maken. Ze vertelt over
vlekjes op de huid, bulten, hoge koorts, hoofdpijn en gewrichtspijnen.

Het virus wordt, zoals bekend, overgedragen door muggenbeten.
Hellen noemt ook de gevolgen bij zwangerschap, maar ze is zelf niet

zwanger. Extra voorzorgsmiddelen (klamboe, muggenstiften) worden
ingezet. Maar ook godsvertrouwen: De Heere wordt beleden als Degene
die, ook bij deze zika-epidemie, alles in handen heeft.

(bron: Reformatorisch Dagblad, 23)

Zegen gezocht voor renovatie, vorming en toerusting
Heel bijzonder is ook dat het nieuwe jaar niet zomaar begonnen is.

Tijdens de Jaaropeningsdienst in de Grote Stadskerk is »de zegen van de
Heer voor het werk in 2016 afgesmeekt« . De Kerkbode van 10 januari
blikt erop terug. Er ligt voor 2016 veel werk op stapel. Er zijn plannen
voor het renoveren van verwaarloosde panden. Ook de vorming en
toerusting van ons kader (voorgangers en bestuursleden) zal verder ter
hand genomen worden. Dit alles zal moeten uitmonden in de vorming
van onze gemeenten tot uitnodigende gemeenschappen die de liefde van
Christus uitdragen.

Tenslotte, er is het gebruikelijke meeleven met jarigen, met een
diamanten huwelijk (het echtpaar Fikki-Van Kallen) en met hen die
rouw dragen.

Ook wij, vanuit Zeist, roepen de broeders en zusters in Suriname,
graag nog met hartelijke groeten onze zegenwensen voor het jaar 2016
toe.

Wij bidden u voor onze broeders en zusters in Suriname,
met wie wij ons in het bijzonder verbonden weten:
Dat zij hun eigen weg leren gaan in een samenleving
vol politieke voetangels en klemmen
en daarbij iets zullen uitstralen
van uw goedheid en waarheid.
(bron: voorbeden EBG Zeist, middaggebed in de Epifanietijd)

Kees van der Ziel

Uit de wereldwijde Uniteit

4th Unity Women´s Consultation
Van 18 tot 25 februari 2016 zal in Paramaribo (Suriname) de 4th

Unity Women’s Consultation plaatsvinden.

Het thema van de Consultatie is: »Ben ik mijn zusters hoeder?«
Het doel van deze consultatie is uitwisseling van ontwikkelingen t.a.v.

de focusgebieden: educatie/onderwijs, geweld tegen vrouwen,
ouderschap, armoedebestrijding, gezondheid van vrouwen en kinderen
en vrouwen in het ambt van predikant.

Op het programma staan presentaties, trainingen en discussies om
zodoende over de eigen landsgrenzen heen te kijken en de situaties in de
verschillende landen voor het voetlicht te brengen. De ambitie is om op
termijn verandering in de wereld te brengen wat betreft eerdergenoemde
thema’s van vrouwen wereldwijd.

Van essentieel belang is dat deelnemers gezamenlijk voorstellen
formuleren rond de vraagstukken ten behoeve van de Uniteits Synode,
die in augustus 2016 in Jamaica zal worden gehouden. Het is de
bedoeling dat ook de actieplannen cq. vervolgstappen aan de orde
komen die in de provincies uitgezet worden.

Voor informatie over deze Consultation kunt u terecht bij zr. Sonja
Keeks (s.keeks@ziggo.nl) en uiteraard ook via de website
www.unitywomensdesk.org

Zr. Renée Wezel (Amsterdam) en zr. Friederike Kronbach-Haas
(Bern) zijn door het Provinciaal Bestuur afgevaardigd om de provincie te
vertegenwoordigen, tijdens deze Consultatie. Daarnaast zullen ook
vrouwen o.a. uit Nederland als observant aanwezig zijn.

Moge de Here zijn zegen geven voor deze Consultatie.
Wilt u graag weten welke ontwikkelingen er plaatsvinden vanuit de

Unity Women’s Desk? Mail/schrijf dan naar zr. Patricia Garner:
unitywomen2011@gmail.com
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Reverend Patricia Garner, Coördinator
Unity Women's Desk
459 South Church Street
Winston-Salem, NC 27101
USA

Zr. S. Keeks

Honduras
Steeds meer Miskitos vluchten van Nicaragua naar Honduras

Sinds kort vluchten steeds meer Miskitos, die in het Oosten van
Nicaragua hun vaderland hadden, over de grensrivier de Rio Coco naar
het naburige Honduras, waar zij in veiligheid zijn. Recentelijk waren dit
100 tot 150 personen per dag, vooral vrouwen, kinderen en ouderen.
Redenen voor de vlucht zijn de landroofdoor kolonisten uit het Westen
en daarmee verbonden gewelddadigheden, maar ook honger, sociale
discriminatie en onvoldoende bescherming door de overheid. Vier
kinderen stierven reeds door ondervoeding. De Hondurese regering
probeert, met sociale opvangprogramma’s, de vluchtelingen te helpen.
Norwin Goff, een leider van de Miskito‘s, meende in een
telefoongesprek uit Honduras geeft aan: »Dat hadden wij niet gedacht,
dat wij anno 2015 ons thuisland zouden verliezen«.

Albanië
Ontstaan en groei van het Broedergemeente-werk in Bathore

Haxhi Murati, de stichter en leider van het Broedergemeente-werk in
Bathore, een arme wijk in Tirana (Albanië) met een bevolking van ca.
90.000 mensen, heeft met Kerst een »boodschap« geschreven, waarin
hij over zichzelf en zijn bediening vertelt en om ondersteuning verzoekt
voor de door hem verzorgde kansarme kinderen en jeugd. Tenslotte
schrijft de vroegere basisschoolleraar, en vader van vier kinderen, die zich
richt op duurzame hulp: »Wij moeten de jeugd niet slechts bijbrengen,
hoe men vis eet, maar ook, hoe men vissen vangt« . Vaak stelt Haxhi
Murati zijn eigen huis voor kerkelijke activiteiten ter beschikking. Zijn
dochter Etmonda assisteert hem daarbij . Vele evenementen vinden nog
steeds in gehuurde faciliteiten plaats.

Alaska
Meer ruimte voor de Evangelieverkondiging in Alaska

Daarop heeft Edward Dehnert, de leider van het Theologisch
Seminarie van de Broedergemeente in Bethel (Alaska) , middels een
korte videoboodschap gewezen. Hij vertelt over de moeilijke
omstandigheden en menselijke noden in het achterland van Alaska,
alsook van de missionaire uitdagingen en de onlangs bereikte uitbreiding
van het Seminar. De video werd vervaardigd door de
hulpverleningsinstantie »Samaritan’s Purse« , die de bouwactiviteiten
subsidieerde, waarbij vele vrijwilligers werden ingezet. Het laat
uitkomen, dat de studie- en woonruimten aan het seminarie nu
aanzienlijk verbeterd zijn. Maar nog steeds kunnen niet allen
opgenomen worden, die hier een opleiding- ofvervolgtoerusting zoeken.
De toekomstplannen en de behoefte aan steun voor het Seminarie
worden uiteen gezet.

Peru
Partnerschap met het zendingsgebied Peru geconsolideerd

Het partnerschap tussen de Amerikaanse Noord-provincie en van de
nog jonge Broedergemeente in Peru (met twee gemeenten, zowel in
Lima als in Chiclayo) , die daar werkt met de status van een
zendingsgebied van de Broeder-Uniteit, werd in de loop van het jaar
2015 door twee werkbezoeken verder geconsolideerd. Naast een officieel
driehoofdige leiding (bestaande uit Judith Ganz, Samuel Gray, Elisabeth
Miller) verbleef een eveneens driehoofdig team bestaande uit drie
vrijwilligers in Peru. De leiding van het zendingswerk in Peru is in
handen van Christopher Valencia. Voor het kinder- en jeugdwerk zet

zich vooral Eunice Sofia Verástegui in. In de loop van het jaar 2015
konden alle voormalige huiskerken verhuizen naar passende gehuurde
onderkomens.

Zuid-Afrika
Raylene Williams verheugt zich op een dienstverband in
Herrnhut

Momenteel bereidt Raylene Williams (19) uit de Broedergemeente
Humansdorp in Zuid-Afrika, Oostkaap-Provincie, zich voor op haar ca.
halfjarige inzet bij de »Herrnhutter Diakonie« in Herrnhut. Dit
dienstverband is tot stand gekomen via het oecumenische
vrijwilligersprogramma van de »(Protestantse) Evangelische Mission in
Solidariteit« en zal na een korte tijd van inburgering in februari 2016
beginnen. De jongedame zal voor de eerste keer haar vaderland verlaten
en heeft al een beetje Duits geleerd. Zij zou graag lerares willen worden
en verheugt zich op het voor haar nog vreemde land, op het werk met
mensen met een fysieke beperking alsook op het meespelen in het
Hernhutter Blazerskoor.

Kongo
Weeshuis voor kinderen met een fysieke beperking in Uvira

In Uvira in de Democratische Republiek Congo kon de
Broedergemeente onlangs een nieuw weeshuis met 60 eenheden openen.
Dat was mogelijk door de steun van »Altan-DK«, een bouwbedrijf
gespecialiseerd in Balkonbouw, waarmee de »Brødremenighedens
Danske Mission« contact heeft. Omdat er in de wijde omgeving tot nog
toe nauwelijks woonruimte voor kinderen met een fysieke beperking is,
moest het nieuwe huis deze groep mensen dienen. De kinderen hebben
bijna allemaal een polio-ziektegeschiedenis doorleden en werden tot nog
toe niet geholpen. Daarom ontstond naast het weeshuis een school. In
het huis wonen de kinderen met een »moeder« en »vader« in groepen
van tien tot twaalf personen. Ook is er een bewaker voor de nacht
ingesteld. Om de huizen heen zijn tuinen aangelegd, die bijdragen tot de
zelfvoorziening van levensmiddelen.

Cuba
Broedergemeente op Cuba groeit

De Broedergemeente op Cuba is als partner verbonden met de
Broedergemeente in Noord-Amerika en haar »Board of World
Mission«. Ook een speciale stichting ondersteunt het werk op Cuba.
»God is op Cuba aan het werk!« , zo wordt meegedeeld in een verslag
van bisschop Samuel Gray over een werkbezoek, dat onlangs heeft plaats
gevonden. Bij die gelegenheid werd het nieuwe hoofdkwartier van de
kerk in Havanna ingewijd. In meerdere huiskerken in het land werden
bijeenkomsten gehouden, onder meer in Jaguey Grande, waar een
doodzieke boer meende, dat hij zijn gezin geen betere erfenis kon
nalaten dan een provisorisch kerkgebouwtje op zijn erf. In Santayana
voerden kinderen een drama presentatie op. In Holguin werden 23
personen gedoopt, 14 deden belijdenis en vier werden in de gemeente
opgenomen.

Grote zusterontmoeting op Cuba
50 Vrouwen uit de Broedergemeenten Havanna, Matanzas,

Camagüey en Holguin kwamen van 10 tot 12 december 2015 in
Havanna bijeen, om te bidden, te leren en ervaringen met elkaar te
delen. Gasten uit de VS waren Virginia Tobiassen en Judith Ganz. In
workshops werden de problemen besproken, die de zusters op Cuba
bezig houden. De ontmoeting hielp ook de opbouw van de
betrekkingen, aangezien de zusters in het hele land actief zijn. Steeds
gaat het om hulp voor behoeftigen. Tania Sanchez en Alay Gonzalez
Rosado hopen spoedig als eerste vrouwen op Cuba de ordening tot
predikante te ontvangen. Voorbede wordt verzocht voor Craig Atwood,
Riddick Weber, Samuel Gray en Thomas Baucom, die vanaf januari
2016 gemeenteseminars op Cuba willen aanbieden.
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India
Bollywood-star te gast in het »Moravian Institute«

7 december 2015 was voor veel leerlingen, jongens zowel als meisjes,
van het »Moravian Institute« in het Noord-Indiase Rajpur een heel
bijzondere dag. Samen met de televisiezender »Zee TV« was op het
schoolterrein de bekende Indiase toneelspeelster Diya Mirza te gast, die
ook als toneelspeelster in Bollywood werkte en enige jaren terug de titel
»Miss Asia Pacific« verwierf. Een leerling schreef: »Wat een
ongelooflijk fijne dag! Ik heb Diya Mirza gezien! Zelfs een omarming
heb ik van haar gekregen. In mijn stoutmoedigste dromen had ik dat
niet kunnen denken. Ik mocht haar zelfs met een medescholier
interviewen. Ik ben de gelukkigste mens op aarde« .

Uniteitsgebedswacht
19.01 -23.01 Costa Rica
24.01 -31 .01 Guyana
01 .02-07.02 Tsjechië
08.02-25.02 Suriname
25.02-14.03 West-Tanzania
15.03-22.03 Alaska
22.03-31 .03 Europees-Continentale Provincie (met Ramallah)

Uit de oecumene

Wereldgebedsdag, voorbereiding vanuit Cuba
Op 4 maart 2016 wordt wereldwijd de Wereldgebedsdag gevierd.

Vrouwen uit Cuba hebben het materiaal en de kerkdienst voorbereid.
Reeds vanaf de jaren 1930 wordt de Wereldgebedsdag in Cuba gevierd.
Aan de liturgie voor het jaar 2016 hebben Baptisten, Rooms-
Katholieken, Quakers, Apostolischen alsook vrouwen van het Leger des
Heils en de Pinksterkerk van Christus deelgenomen. Zij hebben de
kerkdienst het motto »Neem kinderen op en je ontvangt Mij« mee
gegeven. Een goede harmonie tussen alle generaties vatten de Cubaanse
vrouwen voor de Wereldgebedsdag op als een uitdaging – hoogst actueel
in Cuba, dat veel jonge mensen op hun zoektocht naar nieuwe
beroepsmogelijkheden en persoonlijke perspectieven de rug toekeren.
Een afvaardiging van het Duitse Comité heeft in Cuba ook contact met
de jonge Broedergemeente aldaar opgenomen. Materiaal alsook
aanvullende informatie is te vinden via: www.wereldgebedsdag.nl en
www.weltgebetstag.de

Tsjechië: Oude feestdag nieuw ingevoerd?
Dit jaar zou in Tsjechië Goede Vrijdag voor het eerst na 65 jaar weer

een officiële feestdag kunnen worden. Op 2 december van het afgelopen
jaar hebben zowel de senaat als de tweede kamer van het Tsjechische
parlement een wetsvoerstel daarover aangenomen. Nu moet alleen nog
het staatshoofd Milos Zeman de wet ondertekenen, zoals het Gustav-
Adolf-Werk in Leipzig meedeelt. De feestdag werd in 1951 door de
communistische machthebbers afgeschaft. Critici van de herinvoering
van deze feestdag wijzen erop, dat 70 procent van de Tsjechen geen
religieuze binding zouden hebben.

Blijvende plek
Diverse partners werken met de Raad van Kerken en MissieNederland

aan een campagne om christenen in Syrië en Irak te ondersteunen. Het is
de bedoeling eind januari tijdens een persontmoeting meer informatie
naar buiten te brengen. (Raden van) kerken die willen meedoen zullen
tegen die tijd achtergrondinformatie op de website kunnen vinden
(www.raadvankerken.nl)

Onderweg
Het blad Onderweg gaat vanaf 2016 verder als gezamenlijke uitgave

van de raden van kerken in Groningen, Drenthe en Friesland. Dat heeft
Joop van Luit bekendgemaakt tijdens de ontmoeting van provinciale
raden in Amersfoort.
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Diensten van de Broedergemeente in Nederland

Amsterdam-Stad en Flevoland, Koningskerk, Van ’t Hofflaan 20, Amsterdam.
Diensten: elke zondag om 10:30 uur in de Koningskerk.
Almere: Op elke 1ste, 3de end 4de zondag van de maand om 14:00 uur in de Lichtboog, Klokkeluiderstraat 10.
Lelystad: Op elke tweede zondag van de maand om 14:00 uur diensten in de Waterbever, Voorstraat 313, 8226 KB Lelystad.
Website: www.ebga.nl

Amsterdam Zuidoost, Kerkgebouw »Wi Eegi Kerki« , Kortvoort 73, Amsterdam-Zuidoost.
Diensten: elke zondag om 11 :00 uur
Website: www.ebgzuidoost.nl

Arnhem, Waalse Kerk, Gasthuisstraat 1 , Arnhem-Centrum.
Diensten: alle zondagen van de maand, om 12.15 uur. Behalve op de 1e zondag (dan is er geen dienst.)

‘s-Hertogenbosch, Evertsenstraat 33, ‘s-Hertogenbosch, Diensten: 1 keer per maand, op de 4e zondag, om 14:00 uur.

Groningen, Kerkgebouw »De Fontein«, Eikenlaan 255.
Diensten: elke 2de. en 4de. zondag van de maand om 14:00 uur

Haaglanden, Chasséstraat 1 , Den Haag.
Diensten: elke zondag om 10:00 uur, de laatste zondag van de maand om 11 :00 uur
Zoetermeer: Op elke 1ste en 3de zondag van de maand om 14:00 uur in de Adventskerk, Julianalaan 3 (wijk 12) .
Leiden: Rosmolen 28 (Merenwijk) , in het wijk- en dienstencentrum Molenwijk, elke 1ste zaterdag van de maand om 15:00 uur
Laak: 1e Laakdwarsweg 7 (Den Haag), in Huize Stanfasti, elke 1e en 3de zaterdag van de maand om 19:30 uur
Website: www.ebg-haaglanden.nl

Noord-Holland:
Haarlem: elke zondag om 10:30 uur in de EBG kerk, Parklaan 34 in Haarlem
Zaanstad/Purmerend: elke 1ste, 3de en 5de zondag om 12:30 uur in de Maartenkerk, Vinkenstraat 34 in Zaandam
Hoorn: elke 1ste en 3de zondag om 13:00 uur in de St. Martinuskerk, Kerkelaan 8 in Zwaag
Alkmaar/Heerhugowaard: elke 2de en 4de zondag om 12:00 uur in de Blije Mare, Kajakstraat 60 in Alkmaar
Den Helder: bijeenkomsten volgens afspraak.
Website: www.ebgnoordholland.nl ofwww.facebook.nl/ebgnoordholland

Rotterdam, Avenue Concordia 111 , Rotterdam. Diensten: elke zondag om 10:45 uur.
in Maassluis, Constantijn Huygenstraat 1 : diensten in de kerk van de NPB op elke 2de zondag van de maand om 14:00 uur;
in Dordrecht, Vriesestraat 20-22 in de Lutherse Kerk op de 1ste zondag van de maand om 14:00 uur.
Website: www.ebg-rotterdam.nl
Evangelische Broeder en Zustergemeente (EBZG), Minstreelstraat 9, Rotterdam. Diensten elke zondag om 11 :45 uur
in het kerkgebouw van de Zevende-dags Adventisten.
Website: www.ebzg.nl

Utrecht, Ivoordreef2, Utrecht-Overvecht. Diensten: elke zondag om 12:00 uur in de Jeruëlkapel.
Website: www.ebgu.nl

Zeist, Zusterplein 12, Zeist. Diensten: elke zondag om 10:00 uur. Elke zaterdag: zangdienst om 19:00 uur.
Website: www.ebgzeist.nl

Landelijke Werkgroepen

Javaans Christelijke Werkgroep: Diensten in Rotterdam, Avenue Concordia 111 , elke 1ste en 3e zondag van de maand om
14:45 uur. in Amsterdam ZO, Wi Eegi Kerki, Kortvoort 73, op de 1ste zondag van de maand om 14:00 uur.

Landelijke Hindoestaans Christelijke Werkgroep: Diensten op de 1ste zondag van de maand in Amsterdam ZO, Wi Eegi Kerki,
Kortvoort 73, om 13:00 uur, op de 2de zondag om 14:00 uur in Den Haag, Chassestraat 1 en op de 3de zondag om 11 :30 uur in
Rotterdam- West, »De Brug«, Mathenesserweg 13A, op de laatste zondag van de maand om 14:00 uur in Zeist.

Wij vragen alle gemeenten om de bovenstaande informatie te controleren en eventuele correcties op te sturen aan zr. R. Wezel (r.wezel@ebg.nl) .




