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Wereldgebedsdag 7 maart 2014
Liturgiethema “Bron van Leven” door mensen uit Egypte

OVERDENKING BIJ DE JAARTEKST
“Bij God te zijn is mijn enig verlangen” Ps. 73:28
Dat mogen wij meenemen en overdenken gedurende het jaar 2014. Een
bijzondere gelukwens! Maar wat wil dit vers uit psalm 73 ons leren?
Het lijkt mij goed dat wij onszelf dit steeds afvragen als wij een
bijbeltekst lezen.
Wat zegt het mij en wat doet het met mij en met mijn christelijk leven
van alle dagen. Deze psalm is een psalm van een bekende psalmdichter,
nl. Asaf. Deze Asaf dichtte psalm 73 t/m 83.
Wie was deze Asaf ? Hij was muzikant aan wie koning David een
belangrijke taak had toevertrouwd bij de eredienst. Asaf dirigeerde de
muzikanten, die tot taak hadden “de God van Israel te roemen, te loven en
te prijzen”(1 Kroniek 16:4).
Deze psalm bezingt “het raadsel van de voorspoed van de goddelozen”.
Het borduurt verder op het thema van psalm 37, 39 en 49. Een thema dat
zo oud is als Job. Waarom moeten de rechtvaardigen lijden en gaat het de
goddelozen zo vaak voor de wind? De psalmdichter begint en eindigt met
zijn geloofsbelijdenis:
“Ja, God is goed voor Israel” vs. 1 en “Bij God te zijn is mijn enig
verlangen” (vs. 28).
Maar tussen deze twee verzen lezen wij over die geweldige geestelijke
strijd, die Asaf heeft moeten voeren om zijn twijfels te overwinnen. En is
dat ook niet ons levensverhaal? Wij geloven wel, maar er zijn momenten
in ons leven, waarop wij zouden willen uitroepen: God, wat doet U nou!
Bent U er nog? En ook voor mij, voor uw kinderen, voor de gelovigen,
voor uw Kerk! Weet u, van wie nog nooit heeft getwijfeld, kan moeilijk
worden gezegd, dat hij of zij het ware geloof kent. Maar het gaat erom
wat wij met die twijfel doen. Als wij blijven twijfelen, wordt onze geest
erdoor aangetast. We kunnen in de leerschool bij Asaf:
“Dus bleef ik nadenken, ik wilde weten waarom – het was een vraag die
mij kwelde, tot ik Gods heiligdom binnen ging” (vs.16,17).
Lees verder op pagina 4 >
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K E R K D I E N S T E N T E U T R E C H T
Aanvang zondag 12.00 uur in de Jeruëlkapel, tenzij anders vermeld!
2 februari
PREEKDIENST
Voorganger: Br. M. de Vos
9 februari
PREEKDIENST
Voorganger: Br. M. de Vos
16 februari
SINGIKERKI
Voorganger: Zr. I. Laatst
23 februari
PREEKDIENST
Voorganger: gast voorganger
2 maart
PREEKDIENST / HEILIG AVONDMAAL
Voorganger: Br. M. de Vos
9 maart
PREEKDIENST
Voorganger: Br. M. de Vos
16 maart
PREEKDIENST m.m.v. mannengroep Gideon
Voorganger: Brs. van de Mannengroep Gideon
23 maart
PREEKDIENST
Voorganger: gast voorganger
30 maart
PREEKDIENST
Voorganger: gast voorganger

Elke dienst is er KIDZ EN CRECHE
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Vervolg van pagina 2

Wordt alles dan anders? Eigenlijk verandert er niets in de wereld. Want:
wordt de wereld beter als wij God vinden? Wij weten wel beter. En de
dichter Asaf ook wel. Hijzelf wordt anders. Hij laat alle eigenwijsheid
varen. Hij gaat de dingen in deze wereld beleven vanuit God, nl. van wat
God er van zegt en ervoor doet. Dan beseft hij: niet hij, maar God is
ermee bezig.
Hij heeft een les geleerd: onze geest is alleen veilig als hij op God gericht
is en blijft: “Bij God te zijn is mijn enig verlangen” (vs. 28). Gods leiding
in Jezus Christus, onze Leidsman en Gods kracht door Zijn Geest, mogen
ons vervullen in het nieuwe jaar 2014 onder alle omstandigheden van ons
leven.
Uit EGB nieuws door br. Humbert Hessen
DE AANKOOP VAN DE JERUËLKAPEL; HOE STAAT HET ERVOOR?

Nog in het oude jaar konden wij u het goede nieuws brengen dat we een
bank hebben gevonden die het resterende bedrag, dat nodig is voor de
koop van de kapel, wil financieren; de Triodosbank.
Maar met de toezegging is het geld er nog niet. Er is
een heleboel papierwerk waaraan moet worden
voldaan om de uiteindelijke overdracht mogelijk te
maken. Zo hebben we officieel toestemming nodig
van het Provinciaal Bestuur, moeten er nieuwe
verzekeringen worden afgesloten en nieuwe
huurcontracten met de VEG en de BPK, een
beheerscommissie ingesteld, enzovoort.
Al deze zaken -en nog meer moeten geregeld zijn voordat de bank de
definitieve lening verstrekt en het definitieve koopcontract kan worden
getekend. We kunnen u melden dat we een eind op weg zijn: het meeste
is rond en geregeld, Alleen moeten we nog de hand leggen op een klein
aantal onderdelen. Kortom, we hopen u voor de verschijning van de
volgende maandbrief te kunnen melden dat de aankoop definitief is.
De Oudstenraad
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OVERLEDEN
Op 16 januari is overleden:

Zr. Willy Christine Defares - Ritfeld
geboren op 25 december 1931 te Paramaribo
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Op 19 januari is overleden:

Zr. Astrid Gorré
geboren op 14 april 1958 te Paramaribo
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

GRANTANGI
Ik wil Br. Mark de Vos en alle gemeenteleden, die met mij
meegeleefd hebben tijdens mijn ziek zijn, dank zeggen.
Dank voor de voorbeden, de vele bemoedigende kaarten,
telefoontjes en voor de bezoekjes zowel in het ziekenhuis, in het
woonzorgcentrum en ook thuis.
Dit alles heeft mij goed gedaan!
God is de Heer voor wie Hem verwachten( Klaagliederen 3:25).
Nogmaals: Hartelijk dank. Grantangi.

Met zusterlijke groeten: Lydia H. Kensenhuis.
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FINANCIËN

JAAROPGAVEN
De jaaropgaven 2013 komen binnenkort uit of heeft u al
ontvangen. Links onder staan de bedragen vermeld die ontvangen zijn. Deze
posten kunt u van de belasting aftrekken. Wij, EBG Utrecht, zijn een ANBI
instelling. Als u geeft aan een erkende ANBI instelling mag u dit bedrag
opvoeren als aftrekpost.
Voor de betalingen voor de maandbrief geldt dat niet; u ontvangt iets van een
ANBI instelling Dit MAG u niet van de belasting aftrekken.
De belastingdienst gaat dit soort zaken goed controleren.
Om alle misverstanden te voorkomen, staat in de opgave dus geen maandbrief
bijdrage.
Penningmeester Hugo Harar
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Viering Wereldgebedsdag Vrijdag 7 maart 2014
Jeruëlkapel, Ivoordreef 2
Samen bidden, wereldwijd!
De viering van de Wereldgebedsdag 2014
wordt gehouden op vrijdag 7 maart.
In Overvecht wordt om 15.00 uur een
viering georganiseerd waaraan medewerking
verleend wordt door de Vrije Evangelische
Gemeente, de Evangelische Broedergemeente en de
Johannescentrumgemeente (PKN wijkgemeente Overvecht).
Iedere eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, elk jaar
opnieuw, al bijna 100 jaar lang. Steeds bereidt een andere groep
christenen de viering voor. Dit jaar komt de orde van dienst uit Egypte.
Het thema is: Bron van leven.
Wat deze dag zo speciaal maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens in
de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God
gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde
Bijbelgedeelten worden gelezen.
Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille
Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden terwijl wij hier
nog de vorige datum schrijven. Uur na uur ontwaken weer andere
volkeren en breekt voor hen de dag aan. Als het bij ons avond is, begint
in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika de Wereldgebedsdag. Mensen uit
173 landen weten zich verbonden en bemoedigd door gebed. Door de
bijeenkomsten op Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een
internationale, oecumenische dimensie.
Uiteraard is iedereen welkom!
Vrijdag 7 maart 2014, 15.00 uur, Jeruëlkapel, Ivoordreef 2, Utrecht
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GEBEDSGROEP
Elke twee weken komt de gebedsgroep bij
elkaar in de Jeruëlkapel op dinsdagavond. De
gebedsgroep werkt vanuit de overtuiging dat
gebed een belangrijk onderdeel van onze
geloofsgemeenschap moet zijn.
Een bijeenkomst van de gebedsgroep heeft een informeel karakter. We
zingen met elkaar en gaan om beurten voor in gebed waarin we bidden
voor de wereld, voor onze gemeente, voor de zieken, voor de dingen die
ons bezighouden.
We nodigen u van harte uit om aan deze bijeenkomsten deel te nemen.
Ook wanneer u schroom hebt om hardop in gezelschap te bidden willen
we u motiveren om te komen; niet iedere aanwezige hoeft te bidden en
niet ieder gebed hoeft hardop te worden uitgesproken. De bijeenkomsten
beginnen om half acht en zijn doorgaans rond negen uur klaar.
In februari en maart zijn er op de volgende dagen bijeenkomsten van de
gebedsgroep:
Dinsdag 11 februari, dinsdag 25 februari
Dinsdag 11 maart, dinsdag 25 maart
de Gebedsgroep
GEEF UW GEGEVENS DOOR!
U hebt gehoord van het initiatief van de commissie om in de gemeente
een enquête te houden. Om deze enquête goed en grondig te kunnen
doen, is een goed ledenbestand van alle leden van onze gemeente nodig.
Het blijkt nu helaas dat het ledenbestand incompleet is.
Er ontbreken heel wat gegevens en sommigen zijn zelfs verkeerd. Om het
bestand weer compleet te maken, hebben wij uw medewerking nodig.
Wij doen het dringende beroep op: Als u de laatste jaren verhuisd bent,
een nieuw telefoonnummer hebt gekregen, of een nieuw e-mail adres,
wilt u dit doorgeven aan de dominee of één van de leden van de
Oudstenraad? Zie de mailadressen en telefoonnummers achterop deze
maandbrief.
Deze oproep geldt voor zowel mensen die regelmatig de kerkdiensten
bijwonen, als voor zij die zelden of nooit naar de kerk komen, maar toch
nog affiniteit met EBG Utrecht hebben.
Bij voorbaat dank,
De commissie vernieuwing EBGU
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Met kalm herfstweer trokken we op 1 december, de
1e adventszondag, in de avond naar de Jeruëlkapel
voor de Candlelight Viering. Ds. Erna Treurniet hield
de overdenking. Zij vertelde ons dat wij met Advent
vieren dat het licht in de wereld is gekomen én dat
God met ons is. Op de eerste dag van de schepping
zei Onze Heer; er zij licht! Zijn Zoon, Jezus, valt met
God samen in de belofte die Hij heeft uitgesproken:
“Ik ben het licht en wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis”.
Zo versterkt Hij de liefde van de Heer. Laat ons dus vieren dat wij in
vrijheid mogen lezen en luisteren naar wat de Heer met ons voorheeft.
Laten wij daarom steeds weer helpen het pad van vooral hen bij te lichten
die het moeilijk hebben.
Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet,
Der wereld hoogst verlangen, des harten heiligst goed?
Wil steeds uw fakkel dragen in onze duisternis,
Opdat wat U behage ons klaar en zeker is.
Ver van de troon der tronen en 's hemels zonneschijn
wilt Ge onder mensen wonen, der mensen broeder zijn.
Met God wilt Ge ons verzoenen, tot God heft Ge ons omhoog,
en onder millioenen hebt Gij ook mij in 't oog.

Op de 2e adventszondag vierden wij als gemeente het Avondmaal. In de
dienst daar aan vooraf werd in de overdenking door br. de Vos een
verhaal van Kafka uitgewerkt. Een verhaal over een poort die naar de wet
leidt. Er staat een wachter bij die poort en een reiziger die erdoor wenst te
gaan krijgt daar geen toestemming voor. De wet is voor de reiziger niet
toegankelijk. Na jaren sterft de reiziger zonder ooit de poort te zijn
doorgegaan. Ook in de preektekst van Openbaringen 3 vers 8 gaat het
over een poort. En er zijn overeenkomsten met het verhaal van Kafka. Er
is ook een wachter, Jezus zelf. Maar er is een groot verschil. Een ieder die
zich meldt en trouw is geweest aan Zijn woord mag naar binnen. Het
komt er dus op aan wat wij in ons leven doen. Hoe wij zelf invulling
geven aan het volgen van Onze Heer. Wij weten zelf welke opdracht Hij
ons heeft gegeven. Wij kunnen altijd tot Hem gaan ook al zijn we zwak,
maar trouw!
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Ieder uur, ied’re stap brengt ons nader, Bij de grens van leven en dood.
Heeft de Heiland uw paspoort getekend,Met Zijn bloed dat Hij reddend vergoot.
Nog is het tijd, de Heer geeft gena, De toegang is vrij door Golgotha.
Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens. Is uw paspoort getekend, o mens?
Gij kunt zelf de tol niet betalen. Zilv’r en goud verliest daar zijn macht.
Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang tot het land waar de Heiland u wacht.
Het is nu het uur der beslissing. Bij de grens begint het gericht.
O geloof in de Heiland uw Redder en Hij voert u naar ’t eeuwige licht.

Het kerstfeest van de KIDZ werd op de 3e adventszondag gevierd en wat
was het een mooi feest. Zij hebben zich heel goed voorbereid de kinderen
onder leiding van de juffen van de Zondagschool. Goed te zien dat zij zo
genoten hebben van hun presentaties en de waardering van de gemeente.
“Zodat wij onze voeten zetten op de weg van de vrede” was de tekst van
de preek op de 4e adventszondag (22 december) van br. de Vos. Hij
gebruikt de documentaire die hij had gezien over de bouw van de muur
die wordt gebouwd op de Westbank. Hij vertelde dat de
documentairemaker voor de vrede is én voor de bouw van de muur omdat
de weg naar vrede in stukje gaat. Vrede is ook dat je naast elkaar kunt
leven. Dat is de 1e stap. De stap van ‘realiteitszin’. De 2e stap is het
respecteren van elkaar en dat is meer dan de ander tolereren. Tolerantie
draagt ook onverschilligheid in zich. Maar met respect, waardeer je de
ander. Dus je ziet hem en haar. En de 3e stap, de laatste stap, is de stap
naar echte vrede. Vrede met jezelf, want je moet je zelf kunnen vergeven
om een ander te kunnen vergeven. En juist door Jezus is er vergeving. En
als God ons vergeeft waarom wij dan niet? Wij allen zijn op zoek naar
vergeving en bovenal naar vrede!
En toen br. de Vos tot slot ‘amen’ zei, zuchtte de gemeente stil ‘AMEN’!
Krestneti! Mooi en op ons ‘kerst-best’ en vol verwachting zongen wij de
alom bekende liederen.
Heilige nacht! Heilige nacht!
Luide klinkt; "Gode zij ere!"
Nu wordt door Christus de Here, Redding en heil ons gebracht! Heilige Nacht!
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Omdat het zijn eerste kerstfeest in de gemeente was, werd het
kerstverhaal door br. de Vos verteld. Hij vroeg ons om de echte betekenis
van kerstfeest voor ogen te houden. Kerst, de viering van de geboorte van
onze Here Jezus, is niet de vervulling van een belofte, maar van wat er
komen gaat. De wereld zoals die er nu uitziet en is, is niet het laatste
woord. Want we weigeren ons neer te leggen bij de huidige gang van
zaken. Zaken zoals strijd oorlog-, hebzucht en onderdrukking. De belofte
en wat er komen gaat is dat God altijd het laatste woord heeft en dat eens
de wereld “heel” zal worden gemaakt.
Heilige nacht! Heilige nacht!
Hoort hoe de englen God loven, ziet hoe de hemel daarboven
Schittert in lichtglans en pracht!
Thans om te redden ons armen,
schenkt God in maat'loos erbarmen, 't heil door de vaadren verwacht!
Luide klinkt; "Gode zij ere!" Nu wordt door Christus de Here,
Redding en heil ons gebracht!

“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that
we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that
most frightens us. We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous,
talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of
God.
Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened
about shrinking so that other people won't feel
insecure around you. We are all meant to shine, as
children do. We were born to make manifest the
glory of God that is within us. It's not just in some of
us; it's in everyone. And as we let our own light
shine, we unconsciously give other people permission
to do the same. As we are liberated from our own
fear, our presence automatically liberates others.”
Nelson Mandela (1994-Inhuldiging als president
Zuid Afrka)
Nelson Mandela stierf op 5 december en in de preek op de 1e Kerstdag
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gaf br. de Vos ons mee dat Nelson Mandela in zijn toespraak bij zijn
inhuldiging als president van Zuid Afrika de wereld vertelde dat onze
grootste angst is dat we te krachtig zijn en dat wij angst hebben ons licht
te laten schijnen. Terwijl dat onze taak is om ongehinderd te stralen en te
schijnen. Als een diamant, dat het licht weerkaatst dat erop valt, moeten
we stralen. Diamanten zijn uniek en hebben ieder een eigen reflectie. Zo
zijn ook de mensen. Een ieder straalt op zijn/haar eigen manier. En ook
wij kunnen en mogen stralen naar de ander. Zo geven wij het licht van
Jezus en Onze Vader door om de wereld te verlichten.
Op de 1e kerstdag kon br. Harar, penningmeester, verslag doen van de
onderhandelingen die het mogelijk hebben gemaakt dat de Jeruëlkapel
door onze gemeente kan worden aangekocht. Daarvoor moet een lening,
hypotheek, worden genomen van in totaal € 245.000. Het was een
spannende periode, maar de HEER heeft voorzien!
In de dienst op Oudejaarsdag overdacht zr. Patricia Terborg het jaar dat
achter ons lag. Ze hield ons voor dat wij ieder op onze eigen manier terug
kijken naar het afgelopen jaar. Maar hoe kunnen wij anders dan dankbaar
en tevreden zijn. Het vraagt nu eenmaal geduld en vrede om te wachten
op de vervulling van wensen. Het leven is een spel en leerschool. De
ervaringen die we hebben gehad zijn nodig om onze levensweg te gaan.
En hoe meer wij ons vertrouwen op God stellen hoe meer wij zullen
voelen dat Hij ons draagt. Hij schenkt ons de wijsheid om problemen het
hoofd te bieden. Het is ZIJN genade waarmee Hij ons omringt. Met Hem
kunnen wij vol vertrouwen en hoopvol de toekomst tegemoet treden.
Wi seti wan nyun jari,
grantangi wi de tyari Gi masra gado Yehova
Wi sondu a ben puru
Wi ati a ben furu nang’ switi troost halleluya.
Wi seti wan nyun yari,
wi no mu krei en sari, fu sani di sa miti wi
wan Gado wi de abi
Wi bribi en wi sabi tru, tru, En no sa libi wi.
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En zo kwamen wij op de 1e zondag, 5 januari, bij elkaar in de
Jeruëlkapel.
Om de Heer te danken en zijn zegen te vragen voor het nieuwe jaar.
Br. de Vos vroeg ons in zijn preek om ons hart open te stellen voor De
Vader en Zijn Zoon. Om onze levensweg samen met Hen te gaan. Want
dan wordt ons hart verlicht en gaan de dingen anders zien. Anders zodat
wij het nieuwe leven met ons meedragen.
Wij zijn het vol vertrouwen in het nieuwe jaar van start gegaan in de
Jeruëlkapel als gemeente. Vol vertrouwen omdat wij weten en beseffen
dat het er nu op aan komt! Op aankomt om te bewijzen dat wij in staat
zijn de verplichting (de lening voor de aankoop van de Jeruëlkapel) die
wij zijn aangegaan kunnen en zullen dragen. Wij moeten wel! Maar vol
vertrouwen op ONZE HEER en HEILAND nemen wij die taak en
opdracht op ons. Een ieder van ons. Als Nederlandse EBG gemeente zijn
wij de laatste die een “eigen” kerkgebouw hebben gekocht.
Daarom stellen wij ook vertrouwen in elkaar. Omdat de aangegane
verplichting geen verplichting is van de dominee en Oudstenraadsleden.
Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de zaak van ONZE
HEER te dienen en in stand te houden.
't Is Uwe zaak o hoofd en Heer, de zaak waarvoor wij staan.
En daar het geldt uw zaak uw eer, kan zij niet onder gaan.
Maar 't tarwegraan, opdat het blij ontspruit' en groei en vruchtbaar zij, moet sterven in
der aarde schoot, eerst aan het eigen leven dood!
Door sterven dood, aan 't eigen leven dood!

Wij wensen elkaar een gezegend, gezond en mooi jaar. Een jaar vol
warmte. Een jaar waar in een ieder van harte wordt uitgenodigd om
gewoon naar de Jeruëlkapel te komen op de zondagochtend.
Te komen om de Heer te danken voor al hetgeen je mocht beleven de
voorgaande week en Hem kracht en steun te vragen voor de komende
week. Te komen om samen te bidden en te zingen de oude en nieuwe
gezangen. Te komen om elkaar of die ander die je lang niet gezien hebt te
ontmoeten. Te komen om …
Ach komt u gewoon. Het is goed om samen te zijn en elkaar te steunen.
Wees en weet u welkom!!!
13

UIT DE OECUMENE
VEERTIG DAGEN MAILKALENDER 2014
Sinds enkele jaren verzorgt een werkgroep van de Raad
van Kerken Zeist een digitale veertigdagenkalender.
Velen hebben de dagelijkse mailberichten inspirerend
gevonden. Daarom versturen we deze 40 dagen voor
Pasen weer een digitale kalender.
We laten ons dit jaar inspireren door het thema: "het gebeurt altijd
onderweg" en daarbij hebben we ons laten leiden door de uitspraak van
Adel Bestravros, een filosoof geboren in Egypte: "Geduld met jezelf is
Hoop, Geduld met de ander is Liefde en Geduld met God is Geloof".
Wanneer u zich voor deze digitale veertigdagenkalender inschrijft,
ontvangt u vanaf aswoensdag, 5 maart, iedere ochtend tot en met
paasmorgen, een mail met een korte overdenking voor de dag. Deze
overdenkingen worden geschreven door verschillende gelovigen die
actief zijn in verschillende kerken.
De schrijvers van de overdenkingen komen voornamelijk uit Zeist.
Maar de mensen die de mailberichten ontvangen zijn afkomstig uit het
hele land.
U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar
veertigdagenzeist@gmail.com
Uw mailadres zal enkel voor deze veertigdagenkalender worden gebruikt.
We hopen dat u door de veertigdagenkalender geïnspireerd wordt op de
weg naar Pasen.
Redactie: Jeannette van Andel, Henk Bloem en Mark de Vos
CONCILIAIR PROCES -CONFERENTIE GNADAU
25-27 OKTOBER 2013

In het laatste weekend van oktober vond weer de
jaarlijkse EBG - conferentie van het Conciliair
Proces (CP) plaats. Maar wat is het CP ook alweer?
Voluit heet het “conciliair proces voor gerechtigheid,
vrede en heelheid van de schepping”; een oproep van
de assemblee van de Wereldraad van Kerken in
Vancouver 1983, aan alle kerken om gezamenlijk op te komen voor
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“gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping”. Dat zou moeten
leiden tot een concilie van alle kerken; vandaar “conciliair proces”. De
oproep werd vooral in Europa, ook Nederland, opgepakt.
Binnen de Europese Provincie van de EBG is het Conciliair Proces vanuit
de Duitse gemeenten in 1987 opgestart. Sinds 1991 vindt er ieder jaar een
conferentie plaats in steeds een andere Duitse gemeente, over de thema’s
(rechtvaardige economie, geweld/geweldloosheid, milieubehoud etc.)
waarmee wij als kerk ons bezig moeten blijven houden. In 2012 was er de
Keti-koti conferentie in Elspeet, Nederland en was er geen aparte CPconferentie.
Afgelopen jaar in Gnadau, was de inhoud anders dan anders, want naast
de twee thema’s (grondbezit en spaarzaam omgaan met hulpbronnen; de
situatie van de Mayangnas indianen in Nicaragua) hebben we vooral
gesproken over de toekomst van het CP binnen de Broedergemeente. Er
zijn o.a. afspraken gemaakt over een grotere inbreng door jongeren
binnen de EBG Duitsland en Nederland; meer betrokkenheid van zusters
en broeders uit Nederland bij de voorbereidingen/ organisatie en ook
deelname aan de conferenties, en over een andere opzet en structuur van
het geheel.
Petra Onderwaater
NIEUWS UIT EBG NEDERLAND
OPLEIDING EN TOERUSTING EBGN IN 2014
De EBG Nederland wil een lerende organisatie zijn. Daarom biedt zij ook in
2014 een gevarieerd aanbod aan, in de vorm van workshops en cursussen,
om gemeenteleden voor diverse taken binnen gemeenten toe te kunnen
rusten. De focus ligt voor het komende jaar op “kerkdiensten “. Er zullen in
de komende jaren meer cursussen volgen (het streven is telkens in een serie
van drie bijeenkomsten) die samen een opleiding voor o.a pastorale
medewerkers zullen vormen.
Ons aanbod op dit moment kunt u hieronder zien (tussentijdse aanpassingen
zijn mogelijk):
Zaterdag 9 februari 2014
Ontmoeting van belijdeniscatechisanten uit verschillende gemeenten van de
EBGN in Zeist. Met informatie uit de geschiedenis van de Broedergemeente
in Nederland en de zending en een kennismaking met het werk van het ZZg.
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Zaterdag 22 februari 2014
Een bijeenkomst bestemd voor (potentiële) vrijwilligers in het jeugd- en
jongerenwerk. Programmaonderdelen: elkaar leren kennen, ervaringen
uitwisselen, een verrassende “proeverij” van het activiteiten-aanbod
landelijke jeugdwerkers van de EBGN en een workshop).
Zaterdag 29 maart 2014
Een praktische (vervolg )cursus over het voorgaan tijdens kerk diensten.
Uitwisselen en opfrissen zullen voorop staan. Ervaringen delen,
inventariseren van wensen voor verdere verdieping onder voorgangers
binnen de EBGN.
Zaterdag 31 mei 2014
“De EBGN in kaart gebracht” is een “short”, speciaal bestemd voor nieuwe
leden van Oudstenraden en besturen. Een waarde volle verdieping en
aanvulling op dat wat men al weet. Doel: wegwijs maken in de structuur en
de organisatie van de EBGN.
Een Top 3 van zaterdagen: 30 augustus, 27 september en 25 oktober 2014
Deze serie van drie bijeenkomsten vormt samen de basiscursus “Voorgaan in
kerkdiensten”. De serie kan niet los van elkaar worden gevolgd en is
bestemd voor gemeenteleden die voor (willen) gaan tijdens zangdiensten,
verjaardagsdiensten en andere kerkdiensten. Er is volop aandacht voor: het
samenstellen van een dienst, de keuze van liederen en Bijbelteksten, de
liturgische traditie van de EBG en het opstellen van een toespraak.

ZITTINGSPERIODE MODERAMEN VERLENGD.
Het PB verlengde de zittingsperiode van de voorlopige Moderamen van
de Centrale Raad van de Broedergemeente in Nederland tot uiterlijk 30
juni. Nieuwe verkiezingen voor het moderamen zijn gepland voor
februari 2014. Tot het moderamen behoren de volgende zusters en
broeders: zuster Rita Harry (Den Haag ) als voorzitter, zuster
Albertina Berenstein (Alkmaar), zuster Brigitte Lenz-van Wageningen
(Zeist), broeder Theodor Kasanmoeseni (Zoetermeer) en broeder
Reginald Kolf (Bloemendaal). Vanuit zijn functie als lid van het
Provinciaal Bestuur behoort broeder Johannes Welschen eveneens tot het
moderamen.
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PERSONALIA
Op 5 december is in Rotterdam overleden, br. Cyril Achmed Durfort.
Br. Durfort heeft zowel in Suriname als in Nederland diverse
kerkbestuursfuncties bekleed, diverse werkgroepen, zangkoren en
catechisatiegroepen geleid. Hij ging ook vaak voor als hulppredikant in
ere- en dankdiensten en leidde begrafenisdiensten.
NIEUWE HOOFDEN KERKKOREN PER 1 FEBRUARI
Ulrike Brusch beëindigt per 31 januari haar werk als hoofd van
de kerkkoren. Het PB geeft vanaf 1 februari 2014 de opdracht
aan br. Niels Fischer (Zeist) en br. Peter Kubath (Herrnhut)
om gemeenschappelijk zorg te dragen voor de kerkkoren en organisten
in de Provincie.
MISSIONAIR ELAN
Hoe kunnen we de jongeren in de kerk vasthouden?
Hoe kunnen we aantrekkelijk zijn of blijven voor
kerkleden?
Hoe kunnen we wat meer als gemeente naar buiten treden,
zonder uit te stralen dat we op de verkeerde manier zieltjes
willen winnen?
Dat zijn vragen die naar voren komen als ik met leden van Broeder
gemeenten in gesprek ben. Ik voel die vragen als gezamenlijke vragen.
Het ZZg is immers een zendingsorganisatie en statuten en oude afspraken
binnen de Europese kerkprovincie geven aan dat van het ZZg verwacht
kan worden om mee te denken.
Vorig jaar hebben Stefan Bernhard (bestuurslid ZZg) en ik heel wat leden
gesproken op regionale bijeenkomsten. Die avonden organiseerden we
om te luisteren naar onze achterban voordat we ons nieuwe beleidsplan
zouden gaan schrijven. Ook daar kwamen deze vragen weer naar voren
en ook daar vroegen we ons af wat we voor elkaar kunnen betekenen. Het
is niet gemakkelijk om daar snel een simpel antwoord op te vinden. Wij
als ZZg zien onszelf in elk geval als ogen en oren van de Europese
Broedergemeenten naar de wereld. Door ons werk zien we
ontwikkelingen elders, die ook in eigen land van belang kunnen zijn.
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En doordat we meerdere contacten hebben, zien we soms tendensen,
patronen in de manier waarop de inspiratie door de Heilige Geest vorm
krijgt. En dat delen we dan graag met de kerk. Een van die tendensen die
we in het afgelopen jaar duidelijk opmerkten was de versnelde
ontwikkeling van het bevrijdingspastoraat in Suriname. In oktober namen
we een aantal interviews af, die momenteel worden gemonteerd tot een
film. Het is de bedoeling dat we die film in februari in Suriname bekijken
met mensen van de EBGS. Later zullen we graag naar gemeenten in
Nederland gaan om ook van u te horen hoe u tegen deze zaak aankijkt.
Of dit een antwoord is op de vragen aan het begin? Ik weet het niet. Wel
weet ik dat een kerk die met interesse volgt wat er speelt in de wereld en
daarover in gesprek is aantrekkelijker is dan een kerk waar mensen
gedachteloos elke zondag naar toe hobbelen en onder het koffiedrinken
vooral praten over de slechte verwarming van het kerkgebouw (bij wijze
van spreken).
We gaan graag met uw gemeente in gesprek; nodig ons uit voor een
avond van de mannenvereniging, de knutselclub, een vrouwengroep of
voor een uur bezinning tijdens een vergadering van de Oudstenraad.
Vriendelijke groet,
Age Kramer
VACATURE BIJ HET ZZG
Het ZZB (Zeister Zendingsbestuur) bestaat uit negen bestuursleden. Op
dit moment is er een vacature. We zijn op zoek naar geschikte
kandidaten uit wie de Algemene Ledenvergadering in juni kan kiezen.
Profielschets kandidaat
Van de kandidaat voor een bestuursfunctie wordt verwacht dat hij/ zij:
– van onbesproken gedrag is;
– ervaring of affiniteit heeft met fondsenwerving,
ontwikkelingssamenwerking ;
– beschikt over brede bestuurlijke ervaring met inzicht in
bestuurlijke verhoudingen en processen;
– beschikt over goede kwaliteiten op het gebied van communicatie
en beïnvloeding in het publieke domein;
– een breed netwerk in het bedrijfsleven heeft en bekend is met het
vraagstuk communicatie en fondsenwerving in christelijke
organisaties.
– in staat is op hoofdlijnen het ZZg te besturen.
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Er wordt minimaal 6 keer per jaar vergaderd. Daarnaast ver wacht het
bestuur dat de kandidaat op afroep beschikbaar is en bereid in
commissies te participeren. De bestuursvergaderingen vinden
doorgaans ’s avonds plaats ten kantore van het ZZg te Zeist.
Bestuursleden hebben recht op een reis- en onkostenvergoeding.
Procedure kandidaatstelling
Belangstellenden voor deze bestuursfunctie kunnen zich tot uiterlijk 15
februari 2014, met hun cv en een korte motivatie, melden bij de
voorzitter van het ZZB: Stanley Veldwachter,06-286 862 93,
stanveld@hotmail.com. Meer informatie over de functie kunt u krijgen
van de algemeen secretaris, Age Kramer 06-405 911 00,
a.kramer@zzg.nl .
Zie voor de volledige profielschets www.zzg.nl

EBG NIEUWS UIT SURINAME:
PETITIE AANGEBODEN TEGEN VERKOOP WARENHUIS KERSTEN
De Coördinatiegroep “Stuiting verkoop Warenhuis Kersten” heeft aan het
Provinciaal Bestuur van de EBGS een petitie aangeboden, die – naar eigen
zeggen – door alle gemeenten, instellingen, werkorganen en diensttakken
van de EBGS is ondersteund en die door een brede groep in de Surinaamse
gemeenschap is ondertekend.
In een begeleidend schrijven bevelen zij het PB aan, de petitie (met de
verzamelde handtekeningen) door te geleiden naar de leden van de Unity
Board, de Moravian Church Foundation en alle in deze kwestie betrokken
organen.
De petitie die gedurende drie weken via de EBG-kerken, internaten en op
scholen is rondgegaan, zou momenteel door meer dan 3000 personen
schriftelijk zijn ondertekend en digitaal via de website petitie24.nl door ruim
tweehonderd personen. De projectgroep schrijft aan het PB: “Nogmaals doen
wij een dringend beroep op u om hiermee bij het hoogste orgaan van de
Broeder Uniteit in de intersynodale periode, het Uniteitsbestuur, erop aan te
dringen dat de verkoop van het pand wordt teruggedraaid.”

Vrijdag 10 januari jl. is er in de Grote Stadskerk een bijzondere gebedsdienst
gehouden, waarin alle structuren der EBGS hebben geparticipeerd.
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Vurig werd er in de “Grote Stadskerk” geroepen tot God om het Kerstengebouw in de boezem van de kerk terug te doen keren. Het zakenpand is
zonder medeweten van het bestuur in oktober vorig jaar verkocht. De EBGS
tast nog in het duister over de gang van zaken en over de koper.
Het pand is meer dan alleen de plaats van waar het zendingswerk begonnen
is. Kersten heeft al die tijd ook het stadsgezicht helpen bepalen. Bij de dienst
waren ook andere geloofsstromingen vertegenwoordigd. De verkoop van het
warenhuis is door het Moravian Church Foundation gedaan. Dit is een
werkarm van het Uniteitsbestuur, het overkoepelend orgaan voor alle EBGgemeenten in de wereld. In november werd het Surinaamse bestuur per brief
op de hoogte gesteld van de verkoop. Details werden ondanks
correspondentie niet prijsgegeven.
AANLEVEREN KOPIJ VOOR DE MAANDBRIEF

U kunt u kopij insturen via het mail adres : maandbrief@ebgu.nl of
inleveren bij één van de leden van de maandbrief commissie:
Zr. Yvonne Griffith, Br. Ludwig Pique, en Br. Engbert van Faassen.
De uiterste inleverdatum van kopij voor de volgende maandbrief is:
15 maart a.s.
. EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT
Kerkdiensten
JERUËLKAPEL, Ivoordreef 2 te Utrecht-Overvecht
te bereiken met o.a. bus 7 vanaf het CS Utrecht
telefoon Jeruëlkapel (030) 2613473
Predikant
Ds. M. de Vos, Borneolaan 3, 3705 XG Zeist
Tel. 06-39565643 email: markdevos@ebg.nl
Voorzitter OR
Br. K.G. Vrede, Goeree 108, 3524 ZZ Utrecht
tel. (030) 289 95 97, email kgchaz@hotmail.com
Penningmeester
Br. H. Harar, Hoefbladhof 26, 3991 GH Houten
tel. (030) 273 45 64, e-mail penningmeester@ebgu.nl
ING bank-Nr.
NL07INGB0002664678 t.n.v. Evangelische Broedergemeente
Utrecht
Kopij maandbrief graag naar maandbrief@ebgu.nl tot uiterlijk 15 maart a.s.
GROEPEN

Oudstenraad
laatste zaterdagmorgen van de maand, Jeruëlkapel.
Gebedsgroep
om de twee weken op dinsdag, 20.00 uur, Jeruëlkapel.
Bijbelstudiegroep derde donderdag van de maand.
Vrouwengroep Tirsa
eerste donderdag van de maand, 20.00 uur, Jeruëlkapel.
Mannengroep Gideon
eerste donderdag van de maand, 20.00 uur Jeruëlkapel.
Koorrepetitie
elke maandag, 19.30 uur, Jeruëlkapel.
Club Moria (55+) elke dinsdag, 14.00 uur, Oase, Cartesiusweg 11.
VOOR MEER INFORMATIE
www.ebgu.nl
20

