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OVERDENKING
Woord voor de maand april: “Hij was werkelijk Gods Zoon.”
Mattheüs 27:54
Het is opmerkelijk. Uit de mond van een buitenstaander klinkt een
geloofsbelijdenis die tot op de dag van vandaag kenmerkend is voor ons
als christenen. Uit de mond van een niet-gelovige klinkt een belijdenis
die alle gelovigen zouden moeten overnemen: ‘Hij was werkelijk Gods
Zoon’. En zo is het ook in de geschiedenis gegaan, als geloofsbelijdenis.
Want het is de centurio, zoals de nieuwe Bijbelvertaling hem noemt, een
aanvoerder van het leger, met zo’n honderd soldaten tot zijn beschikking
die deze uitspraak deed. Een militair. Kunt u zich voorstellen dat een
moderne kapitein of sergeant zich zo’n uitspraak laat ontvallen? Moeilijk
denk ik. We maken er in onze moderne maatschappij een punt van de
machten gescheiden te houden: de wet, de uitvoerders en de burgers. Met
een apart plekje voor de politiek. En die scheiding komt af en toe wat
geforceerd over, al moet ik u eerlijk bekennen dat mij de kennis ontbreekt
om een beter voorstel te doen voor een inrichting van ons staatsbestuur,
hier in Nederland.
Maar het levert soms wel voor de toehoorders van het nieuws wat
vreemde situaties op waar een politicus onderscheid maakt of hij spreekt
vanuit zijn politieke bestuurlijk ambt in het algemeen, vanuit een
specifieke achterban zoals de eigen politieke partij, of vanuit een
persoonlijke mening. Zo gedacht stapte deze centurio volledig uit zijn rol.
Zijn baas zou gezegd hebben: wij onthouden ons van commentaar op
onze taken. En de religieuze leiders zouden gezegd hebben: jij hebt geen
bevoegdheid om te spreken over zaken die het geloof aangaan en al
helemaal niet om een dergelijk godslasterlijk statement te maken. Maar
Maria, de leerlingen, mensen die van Jezus hielden, die naar hem
geluisterd hadden, al die jaren, hem ook zijn eigen sterven en opstanding
hebben horen verklaren, die moeten onder de indruk zijn geweest van
deze uitspraak. Deze geloofsuitspraak van een ongelovige: Hij was
werkelijk de Zoon van God.
Het is opmerkelijk, het moment waarop deze hoofdman de uitspraak doet.
Een opmerkelijk moment dat wij in onze viering op Goede Vrijdag
hebben herdacht.
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!
5 april
PREEKDIENST/ Eerste Paasdag
Voorganger: Br. M. de Vos
12 april
PREEKDIENST
Voorganger: Br. M. de Vos
19 april
PREEKDIENST
Voorganger: Br. F. Olivieira
26 april
PREEKDIENST
Voorganger: Zr. R. Harry
3 mei
SINGI KERKI
Voorganger: Zr. I. Laatst
10 mei
PREEKDIENST / MOEDERDAG
Voorganger: Zr. S. Delvendahl-Bloem
17 mei
PREEKDIENST
Voorganger: Br. H. Hessen
24 mei

OECUMENISCH PINKSTERFEEST
AANVANG 11.30 UUR
LOCATIE WATERTORENPARK OVERVECHT
Voorganger: diverse voorgangers uit kerken Overvecht
GEEN DIENST IN JERUËLKAPEL !

31 mei
PREEKDIENST
Voorganger: Zr. T. Braam
Op alle zondagse diensten is er Kinderkerk KIDZ en créche
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Vervolg Overdenking van pagina 2

De lijdensweek vind ik de mooiste week in het kerkelijk jaar, met veel
bijzondere momenten, zoals het Hosianna en het slot van de
avondmaalsviering op Witte Donderdag. En ook dit moment, het sterven
van onze Heer, waar we staande, stil, naar luisteren en die paar woorden
diep tot ons door laten dringen in alle hevigheid: ‘het is volbracht’ en
Jezus gaf de geest. We herdenken het moment, het opmerkelijke moment,
daar rond het jaar 33 van onze jaartelling, daar bij de heuvel die niet voor
niets de schedelplaats heet, daar waar mensen rondom die drie kruizen,
omhoog kijken, omhoog kijken naar Jezus. Starend in het donker. Want
midden op de dag was het drie uur lang donker. En of we nu deze
verschijning wetenschappelijk verklaren met een zonsverduistering of
niet, indrukwekkend moet het geweest zijn. Duisternis midden op de dag,
zelfs de zon is onderdanig aan de kracht van wat daar gebeurt. En er
gebeurt heel wat! Het voorhangsel van de tempel scheurt doormidden.
Het doek dat de plek waar God verblijft, het allerheiligste en waar geen
mens mocht komen, scheidde van de plek tot waar de mensen nog wel
mochten komen. Het doek dat symbool stond voor de breuk tussen God
en mens, de scheiding, de ongewenste scheiding, niet alleen door mensen
maar ook door God, dat bewijst dit moment. Op het moment dat Christus
sterft, valt de scheiding weg. De toegang tot God is vrij. Jezus maakt het
mogelijk. Hij was de eerste die ons voorging en is het die ons nu ook, een
ieder en elk van ons, wanneer de tijd daar is, voorgaat naar zijn Vader.
“Heden zul je met mij in het paradijs zijn”, woorden die Hij vlak
daarvoor uitsprak tegen de misdadiger en in de overlevering van zijn
woord, tegen ons spreekt. De belofte van vergeving.
Een zeer bijzonder moment, van bovenaardse gebeurtenissen, van graven
die open gaan, doden die opstaan. Een ongekende kracht ging over de
wereld, zo dat de wereld op zijn grondvesten trilde. Vanaf nu zou niets
meer zijn zoals het was, iets fundamenteels in het bestaan van de
mensheid heeft plaatsgevonden: We hebben Gods Zoon gezien en gekend
en door zijn dood brengt Hij ons terug bij God. Waarlijk, het was Zijn
Zoon.
Het is opmerkelijk. Dat we deze zaken niet meer opmerkelijk vinden. Dat
we die verbazing van de centurio niet meer kennen. Dat we niet, zoals de
zwerver die voor het eerst over de doortocht door de rode zee las in de
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Bijbel die hij net van een dominee had gehad, bij het lezen van dat
wonder het uitriep, midden op straat: “Waarlijk, God is groot”. Dat we
niet de erkenning van het bijzondere meer machtig zijn. Zoals die
hoofdman die zichzelf en zijn functie, zijn verantwoordelijkheden vergat
en een uitspraak doet die hij niet kan verantwoorden, niet als centurio,
niet als mens, maar tóch die uitspraak doet. Het is opmerkelijk dat we
vaak eerder reageren zoals de dominee die de Bijbel aan de zwerver gaf.
Toen hij zijn uitroep hoorde, liep hij terug, een beetje beschaamd. Hij
hoorde van de zwerver het verhaal en zei tegen hem: “Ja, maar het was
niet zo diep, hoor die zee, hooguit één meter, dus het valt wel mee met
dat wonder, je moet niet zo hard schreeuwen”. En de zwerver wat
gedesoriënteerd achterliet.
Maar het verhaal van die zwerver ging verder, want hij liet zich niet uit
het veld slaan en las verder. En de dominee was maar enkele tientallen
meters verder, toen hij de zwerver weer hoorde roepen, nog veel harder
dan eerst: “Waarlijk, God is groot!” Waarop de dominee weer
terugkeerde op zijn schreden en de zwerver wat geërgerd vroeg: “wat is
er nu weer?” Waarop de zwerver uitriep: “God heeft een heel leger van
Egyptenaren laten verdrinken in maar één meter water!”
Het is opmerkelijk dat we vaak de vrijheid, de spontaniteit, de
vanzelfsprekendheid van het geloof in onszelf opnieuw moeten opzoeken.
Dat we moeite moeten doen om ons te verwonderen, niet alleen over de
oude verhalen van zo lang geleden, uit de Bijbel. Maar ook over wat ons
in het leven tegemoetkomt. Dat we weer opnieuw moeten leren om over
onszelf heen te stappen, over onze kritiek, onze vraagtekens, ons cynisme
zelfs, dat we opnieuw moeten leren zien hoe bijzonder het is, dat er elke
dag zoveel kinderen ter wereld komen, dat er zoveel mensen zijn die
weten wat echte liefde is. Dat God zelf zo dichtbij ons wil zijn, bij óns,
bij mij. Al die mooie en bijzondere dingen die op aarde gebeuren, dingen
die ons ervan willen overtuigen: God heeft zijn wereld niet achtergelaten,
God geeft om zijn mensen, Hij geeft om mij. Zoveel dat Hij zijn Zoon
zond en zend, steeds opnieuw. Zoveel dat zijn Zoon wilde sterven, ons
wilde voorgaan, tot de dag van vandaag.
Waarlijk, Hij is Gods Zoon!
Mark de Vos
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WERKBEZOEK PREDIKANT AAN SURINAME

U heeft het vast al gehoord: mij is de eer ten deel
gevallen een werkbezoek aan Suriname te mogen
brengen. Wanneer u dit leest, zal het al snel zijn:
op maandag 13 april zal ik in het vliegtuig zitten.
Zes weken lang mag ik met de collega’s van de Broedergemeente daar
meelopen en leren hoe het ambt van predikant in Suriname een eigen
invulling krijgt. Een aantal van u zal ik daar ook ontmoeten, zo heb ik al
begrepen.
Verder zal ik de gemeenten daar hartelijk groeten vanuit Utrecht. En ik
zal proberen een soort dagboek bij te houden. U zult dit via de website
van onze gemeente kunnen volgen.
Een week voor het einde van deze werkperiode zal
Mirella ook naar Suriname vliegen. Zo kunnen we,
nadat zij een week geacclimatiseerd is en ik de
werkzaamheden heb kunnen afronden, samen twee
weken vakantie beleven. Een bezoek aan het
binnenland staat zeker op de agenda!
Wij kunnen u zeggen dat we uitkijken naar het bezoek aan dit bijzondere
en prachtige land, zo begrijpen we uit al uw verhalen.
Een broeder waarschuwde mij al: “wel terugkomen, hoor, dominee!”
Wij zullen de gemeente missen! Maar ook, zo de Heer wil, met een
rugzak vol verhalen terugkomen op dinsdag 9 juni.
Mark en Mirella de Vos
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KLEDINGACTIE OP ZATERDAG 18 APRIL, JERUËLKAPEL
GEEF UW KLEDING VOOR HET GOEDE DOEL!!
Heeft u overtollige kleding waar u geen raad mee weet?
De organisatie Zending over Grenzen helpt arme mensen in Oost-Europese
landen aan allerlei goederen waaronder kleding. In bijzonder de kwetsbaren
(kinderen en ouderen) hebben onze steun hard nodig.
Afspraak is dat de kleding op zaterdag 18 april van 11.00 tot 14.00 uur in de
Jeruëlkapel wordt ingezameld.
Zo kunnen we gehoor geven aan de opdracht van Jezus: “Ik was naakt en gij
hebt mij gekleed’’.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
de Oudstenraad.
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Pinksterinspiratie in het park Watertoren Overvecht
Op zondag 24 mei bent u en ben je van harte welkom op het
Pinksterfeest, dat de kerken in Overvecht samen voor de tweede keer
organiseren in Park de Watertoren. Het feest begint met een korte viering
die om 11.30 begint en die wordt opgeluisterd door het Groot Overvecht
Koor en Clarence en Yvonne Breeveld.
Na de viering is er vanaf 12.30
een gezellige picknick om na te
praten en elkaar te ontmoeten.
Zorg voor iets lekkers te eten en
te drinken om met anderen te
delen. Alle gaven worden voor de
viering verzameld en uitgestald
op een picknickbuffet. En neem,
behalve een gevulde
picknickmand, ook een kleed of
een gemakkelijke stoel mee om
in de zon of in de schaduw van de bomen neer te strijken op een mooi
plekje in het gras.
We vertrouwen erop dat het net als vorig jaar prachtig weer wordt. Bij
slecht weer wijken we uit naar het Johannescentrum aan de Moezeldreef
400.
Onze eigen kerk zal deze dag gesloten zijn!
HELP MEE MET HET SCHOONMAKEN VAN DE JERUËLKAPEL

Er worden vrijwilligers gevraagd voor het schoonmaken en onderhoud
van ons kerkgebouw: De Jeruëlkapel van de Evangelische Broeder
gemeente Utrecht.
Het schoonmaken en onderhoud zal in groepen gebeuren.
Bij voldoende aanmeldingen is de kans groot dat u slechts 2 keer per jaar
aan de beurt bent.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met zr. L. Rozenblad –
van Ommeren tel : 030-2948176 of br. K. Vrede tel: 030-2899597.
Alvast bedankt voor uw aanmelding.
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BERICHTEN UIT DE GEMEENTE:
GEDOOPT:
In een feestelijke dienst op 25
januari zijn gedoopt:
Kimani Alexander Quincy Winter
en
Sevannah Ju’leina Skye Winter
Felicitaties voor de dopelingen, ouders en peten

OVERLEDEN
Op 14 februari jl. is overleden:

Zr. Gisela Florence Padam Sing-Hennep
geboren op 5 mei 1935

Op 23 februari jl. is overleden:

Br. Frank Leo Leter
geboren op 8 december 1958

Op 24 februari jl. is overleden:

Br. Rudolph Lucien George (Rudi) Laatst
geboren op 26 april 1926

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.
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Rudi Laatst
Een in memoriam
Wat valt er te zeggen van en over Rudi Laatst die
op 24 februari jl. zeer plotseling al winkelend met
zijn vrouw is overleden. Geheel in de lijn van zijn
wensen én opdrachten over “hoe om te gaan met
zijn overlijden en de ceremoniën rond zijn
crematie en herdenkingen” is het verstandig om
zo min mogelijk woorden te wijden aan wat hij
allemaal heeft gedaan voor de EBG in Nederland
en in het bijzonder voor de EBG Utrecht.
Wij weten dat hij midden in het leven stond.
Volop genietend van wat het leven én de mensen om hem heen hem
brachten. Hij was een warme en hartelijke broeder, die graag sprak en
nadacht over de mooie en bijzondere dingen van het leven. Alle nieuwe
sociaal maatschappelijke ontwikkelingen volgde hij zeer geïnteresseerd
op de voet.
Hij had een eigen mening, vaak heel uitgesproken, die na zorgvuldige
overwegingen tot stand kwam. En toch was hij een kei in het respecteren
van de mening van een ander.
De Bijbeltekst waarmee br. De Vos het overlijden van br. Laatst bekend
heeft gemaakt, is gehaald uit Spreuken 2 vers 10 “Want de wijsheid zal
in uw hart komen en de kennis zal voor uw ziel liefelijk zijn”. Laten we
daarom hopen en vertrouwen dat br. Laatst nu de eeuwige kennis en
wijsheid heeft ontvangen, samen met hen die ons zijn voorgegaan.
Op enig moment zullen wij daar in de gemeente EBG Utrecht, bekomen
van de verbijstering en als de tranen van verdriet zijn gedroogd, zijn
verhalen vertellen. Dat doen wij dan “vrij”, bedachtzaam, met een
glimlach of een schaterlach, maar steeds respectvol luisterend naar elkaar.
Nelly Cambridge
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BERICHTEN VANUIT DE OUDSTENRAAD
Gran tangi!!!
In de eerste weken na het aantreden van de nieuwe Oudstenraad zijn
bijzondere dingen gebeurd in het bestaan van onze gemeente. In korte tijd
moesten wij definitief afscheid nemen van drie gemeenteleden. Om alle
activiteiten rond het afscheid, de uitvaart en de condoleance
bijeenkomsten te kunnen voorbereiden én uitvoeren, is een beroep gedaan
op veel leden van de gemeenten. Te denken valt aan de organisatie en
uitvoering rond de uitzing samenkomst voor zr. Padam Singh en de
condoleance bijeenkomsten hier in onze Jeruëlkapel voor de broeders
Leter en Laatst. Los van de gevoelens van verdriet, kunnen wij met trots
en voldoening vaststellen dat het allemaal “TOP” is gegaan. Trots en
dankbaarheid vervult ons dan ook slechts. Trots omdat wij het zo goed en
professioneel samen hebben gedaan. Dankbaar voor alle gekregen hulp,
dankbaar voor de professionele opstelling en inzet van een ieder.
Dankbaar omdat wij bewezen hebben dat wij als gemeente elkaar hebben
om de dingen te doen die wij moeten doen.
Leden en functies
De Oudstenraad ziet er met de zeven stemgerechtigde leden als volgt uit.
De gemeente heeft de leden gekozen en niet voor een functie een lid.
In onderstaand overzicht is wel de functie en de naam weergegeven.
Gekozen leden en de functie
1.
Voorzitter
Nelly Cambridge
2.
Vice - voorzitter
Franklin van Ommeren
3.
Secretaris
Patricia Terborg
4.
Lid
Monique Lisand
5.
Lid
Naarda Sporkslede
Ambtshalve leden
6.
Penningmeester
Hugo Harar
7.
Predikant/voorganger Mark de Vos
Naast deze stemgerechtigden is br. Rob Jonas ook lid; zonder stemrecht
omdat hij de gekozen vertegenwoordiger is in de Synode. Voorlopig
wonen de twee zusters, Gloria Power en Nadia Ramlakhan, die in de
vorige periode zijn aangezocht om de Oudstenraad te ondersteunen de
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vergaderingen bij. Voor verlenging van het mandaat moet aan het PB
toestemming worden gevraagd. Het PB is geen voorstaander van deze
constructie omdat onze Oudstenraad negen (9) leden moet tellen volgens
de Kerkorde. Het niet voltallig zijn van de Oudstenraad maakt het nemen
van besluiten lastig omdat besluiten alleen genomen kunnen worden als
er in een vergadering zes (6) stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
Afwezigheid br. de Vos
Zoals u elders in de maandbrief kunt lezen of al had gehoord, zullen we
onze predikant bijna twee maanden moeten missen vanwege een
werkbezoek aan ons geliefde Suriname. Tijdens zijn afwezigheid zal voor
het pastorale werk het eerste aanspreekpunt br. bisschop Humbert Hessen
zijn. De kerkdiensten in deze periode zullen door verschillende
predikanten worden verzorgd: dat ziet u in het rooster op pagina 3 van
deze maandbrief. Een mooie gelegenheid om andere broeders en zusters
te horen spreken! Voor alle andere zaken is de voorzitter van de
Oudstenraad, zr. Nelly Cambridge het aanspreekpunt. We wensen onze
br. en zr. de Vos een goede en gezegende tijd in Suriname toe!
Wat is gedaan / gebeurd vanaf 1 februari
Formeel trad de Oudstenraad in de nieuwe samenstelling op 1 februari jl.
aan. Dat was nadat de nieuwe Oudstenraadsleden waren ingezegend en de
belofte hebben gedaan om al wat in hun vermogen ligt en met de hulp
van Onze Heer te werken aan de opbouw en instandhouding van Onze
gemeente. Onze gemeente; omdat ieder lid verantwoordelijk is voor de
instandhouding van de kerkgemeente.
Na de overdracht op 22 februari door de voorzitter van de
“oude” OR, br. Kensley Vrede, van de lopende zaken zijn wij echt gestart
met het werk.
In de vergadering van 28 februari zijn naast een algemeen voorstel over
de communicatie, het eerste overzicht van baten & lasten (B&L) van het
jaar 2014, vooral de praktische zaken aan de orde geweest.
Communicatie
De bespreking van dit onderwerp is niet in één keer afgerond. Het is een
soort groei document dat na de gemeentevergadering definitief kan
worden vastgesteld.
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Wel hebben wij met elkaar afgesproken dat:
- Wij met elkaar én met de gemeenteleden open en respectvol zullen
communiceren.
- Waar mogelijk wij de besluiten die genomen zijn via de maandbrief met
de gemeente zullen communiceren. Niet alles is voor de openbaarheid
bestemd omdat er ook privacy gevoelige zaken aan de orde komen.
- Er gezocht zal worden naar een actuele manier om met de jongeren in
onze gemeente te communiceren.
- De website van onze gemeente in vernieuwde vorm het liefst uiterlijk
op 1 april a.s. operatief moet zijn.
Financiën (B&L 2014)
De negatieve uitkomst van alle baten min alle lasten in het jaar 2014
stemde tot treurnis. Dit omdat het al het tweede jaar op rij is dat er een
negatief rekening resultaat is en dat terwijl wij niet op grote voet leven.
Afgesproken is dat de verhoging van de inkomsten top prioriteit heeft. En
zoals u weet zijn de enige inkomsten van onze gemeente de “kerkelijke
bijdragen” van de leden. Om de inkomsten te verhogen zullen wij ook
gebruik maken van alle talenten en creativiteit van onze gemeenteleden.
De tarieven van de aan te bieden diensten (doop, belijdenis, dankdiensten,
huwelijksinzegeningen en uitvaartdiensten) zijn bevestigd. Omdat deze
tarieven haast tien jaar van toepassing zijn is besloten deze na overleg
met de gemeente (in de gemeentevergadering) aan te passen / te
indexeren.
Praktische zaken
Allereerst is br. Ricardo Creebsburg benoemd tot Vice – penningmeester.
Ook is een kaswerkgroep geformeerd bestaande uit de zusters Gloria
Power en Marianne Cambridge en de broeders Creebsburg en Herman
Lisand. Deze personen zijn verantwoordelijk voor het tellen en opmaken
van de kas van de dag na een kerkdienst.
Zoals bekend is telt onze gemeente heel veel functionele en / of
werkgroepen. Wij hebben er op 28 februari in totaal 21 geteld.
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Het is de bedoeling dat ieder lid van de Oudstenraad één van de
werkgroepen voor zijn/haar rekening neemt. En deze eerste verdeling ziet
er als volgt uit:
Groep
1. Beheercommissie Jeruëlkapel
2. M&M (Martha's & Martho)
3. Redactiecommissie Maandbrief
4. Website beheergroep
5. Zaaldienaren

OR - contact
Nelly Cambridge en Hugo Harar
Naarda Sporkslede
Mark de Vos en Nelly Cambridge
Franklin van Ommeren
Franklin van Ommeren

Uitschrijven Oudstenraadsverkiezingen
Het is heel precair als er geen quorum ( minimaal 6 stemgerechtigde
leden) aanwezig is op een vergadering. Het werk blijft dan liggen.
Daarom is besloten om ergens in de periode september t/m november
2015 weer Oudstenraadsverkiezingen te houden om de openstaande twee
zetels in te kunnen vullen.
Wilt u (jong en oud, zuster of broeder) meer weten van het werk van de
Oudstenraad dan kunt u altijd contact opnemen met één van de leden. Wij
vertellen u graag wat u kunt verwachten en wat er van u verwacht wordt.
THEMADAG: BEVRIJDINGSPASTORAAT; DOE MEE OP 11 APRIL

Na een succesvolle themadag vorig jaar heeft de Oudstenraad besloten
om ook dit jaar een themadag te organiseren. En wel op zaterdag 11
april van 10.30 uur tot 15.00 uur in de Jeruëlkapel. Er zijn geen
kosten verbonden aan deelname, maar voor de lunch wordt een bijdrage
van 5 euro gevraagd.
Het thema van de dag zal zijn “Bevrijdingspastoraat”. De dag zal worden
geleid door br. Age Kramer, algemeen secretaris van het Zeister
Zendingsgenootschap en Stefan Bernhard, predikant van de EBG NoordHolland, in samenwerking met een paar leden van onze gemeente. Het
thema is geïnspireerd door de groeiende aandacht ervoor in Suriname.
“Bevrijdingspastoraat” richt zich op het vrij maken van de mens.
Vrijmaken van alles wat hem of haar vastbindt, gebonden houdt. Hierbij
kunt u denken aan verslaving, slechte gewoontes, verleidingen, de dingen
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die ons weghouden van de liefde voor de Heer. Het bevrijdingspastoraat
richt zich op de gehele breedte van bevrijding, zoals Jezus dat ook deed.
Dit houdt ook in dat het bevrijd worden van de invloed van kwade
geesten onder het werkveld van bevrijdingspastoraat valt.
Broeder Age Kramer heeft tijdens zijn bezoeken aan Suriname
verschillende mensen ontmoet in de broedergemeente die zich hierin
hebben ontwikkeld. Van de interviews die hij daar hield, is een korte
documentaire gemaakt. Deze zal aan het begin van de themadag worden
vertoond. Vervolgens gaan we onder de leiding van br. Kramer en
Bernhard met elkaar in gesprek. We willen dit gesprek open en begripvol
insteken: Het gaat er deze dag, net als vorig jaar, om dat u uw mening en
ervaringen kunt delen en die van anderen kunt horen. We willen op deze
manier het onderwerp in onze gemeente bespreekbaar maken en van u
horen op welke manier u over dit thema denkt. We kijken uit naar een
leervolle en informatieve dag.
De Oudstenraad.
TERUGBLIK
Yanda na da kondre, engel de nyanprei.
Den sa moksi nanga den. (2x)
Nanga heimelserafin (3x),
Den sa moksi nanga den.
Yanda na da kondre, pe den engel dè
Krei en sari sa gowè (2x).
Nanga hemelserafin (3x),
Den sa prèise tu da Lam.

Yanda na da kondre, engel de nyanprei.
Den sa prèise tu da Lam (2x).
Nanga hemelserafin (3x),
Den sa prèise tu da Lam.

Als wij als gemeente de afgelopen maanden overzien zal altijd het “afscheid
nemen” op ons netvlies staan. Het zal in onze herinnering aan deze voorbije
maanden altijd de belangrijkste gebeurtenis zijn. Het waren er wat veel en het
was wat heftig omdat in een enkel geval het wel heel onverwachts kwam; dat
definitief afscheid moeten nemen.
Op 14 februari jl. is in Suriname overleden zr. Gisela Padam Singh. Ze is 79
jaar geworden. De zuster heeft aan de wieg gestaan van onze gemeente. In de
beginperiode was zij lid van de voorloper van wat later de Oudstenraad zou
zijn. Alles wat gedaan moest worden om de gemeente vorm te geven heeft ze
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gedaan. Zij ging ook de huizen langs tijdens de maand waarin vroeger de
Kerkbalans werd gehouden. Legendarisch en hilarisch zijn de verhalen over
haar ervaringen tijdens die periode. Ze kon er zo smakelijk over vertellen én er
hartelijk om lachen. Trouw aan het geloof en een ieder vertellend over de
boodschap van Onze en haar HEER en VADER. Haar geloof droeg zij niet
alleen in woord, maar ook in “doen en daad” uit. Zij is op 18 februari jl. in
Paramaribo gecremeerd en wij hebben haar die zelfde dag hier in een druk
bezochte bijeenkomst als gemeente uitgezongen en hebben Onze Heer
gesmeekt haar hartelijk en met veel trompet geschal welkom te heten als zij bij
Hem aankomt om te rusten.
Broeder Frank Leo Leter is op na een ernstig ziekbed van haast een jaar op 23
februari overleden. Kalm en zacht is hij naar Onze en Zijn Heer vertrokken op
de jonge leeftijd van 56 jaar. Wij herinneren ons de broeder die toen zijn
kinderen, Lina en Leon, klein waren haast elke zondag met zijn vrouw Dea in
de dienst kwam met hen om ze zo de gelegenheid te geven de zondagschool te
bezoeken. Frank was de zoon van zuster Mavis Zwarteveen-Jacott. Met de
favoriete Bijbeltekst (uit Nehemia 8:10) “Wees niet bedroefd, want de vreugde
die de HEER u geeft, is uw kracht” in gedachten is Frank op 27 februari
dansend en met muziek naar zijn laatste rustplaats gebracht waar hij pijnloos
mag genieten van de hemelse vreugde.
Hoe wrang en verbijsterend is het om op 24 februari rond het middaguur te
horen dat br. Rudi Laatst is overleden. Zomaar ineens. Hij was het immers die
het overlijden van Frank Leter de dag ervoor bekend heeft gemaakt tijdens de
repetitie van het kerkkoor. Hij is in het harnas overleden zonder voor ons
zichtbare voortekenen. Broeder Rudi was behalve lid van het kerkkoor, ook een
flink aantal jaren de dirigent er van geweest. Hij was de dirigent voor br. Niels
Fisher. Bestuurlijk heeft hij als Oudstenraadslid een bijdrage geleverd. In onze
Europees Continentale Provincie kennen wij hem als lid van de
Structuurcommissie van de Synode. Deze commissie moest in de 90-er jaren
van de vorige eeuw, na de val van de muur, de provincie vorm geven. Hij heeft
zich sterk gemaakt voor een gelijkwaardige fusie van het Westen én het Oosten
van Europa. Met tact, soms wat druk, hield hij vast aan zijn standpunt;
gelijkwaardigheid én wederzijds respect was vereist. Hij heeft daarin zijn gelijk
gehad, want onze Provincie kent nog steeds drie directieplaatsen: Bad Boll,
Hernnhut en Zeist. Laten we hem herinneren zoals hij was; een vrij denker.
Respectvol ruimte latend en nemend voor iedere mening of opvatting.
16

Zijn lijfspreuk stond rechtsboven op de rouwkaart; “Opdat wij waarlijk vrij
zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet
weder een slavenjuk opleggen”.
Op 3 maart is hij gecremeerd op Daelwijk.
Als gemeente wensen wij alle nabestaanden heel veel sterkte toe en smeken
Onze Vader hen te troosten vooral wanneer de woorden van ons stervelingen
tekort schieten.
Naast of behalve het rouwen kwamen we ook als gemeente op de zondag bij
elkaar om de eredienst te vieren.
Blijf, o God, in onze dagen voortgaan met uw heerlijk werk!
Doe ons moedig stenen dragen tot de opbouw van uw kerk!
Alle volken zullen komen en uw poorten binnen stromen,
knielen voor uw aangezicht,
juichen in uw heerlijk licht.

Er werd afscheid genomen van de vertrekkende Oudstenraadsleden, de
broeders Creebsburg en Vrede, op 1 februari jl. De nieuw gekozen
Oudstenraadsleden, de zusters Monique Lisand en Nelly Cambridge en broeder
Franklin van Ommeren, werden ingezegend. De preek aan de hand van
Mattheus 20 vers ; “het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer
die er bij het ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te
zoeken” was voor br. De Vos aanleiding om ons voor te houden dat er voor het
woord “toeval” geen plaats was in de kerk.
De werkers in de wijngaard zijn de werkers in de kerk. Alle taken, zichtbare én
onzichtbare, zijn belangrijk! Wij leden van de EBGU zijn alle gelijk zoals dat
in het Koninkrijk en in de kerk geldt. Wij zijn er samen verantwoordelijk voor
dat net als in de wijngaard iedere plek goed verzorgd wordt. Want dan kan het
groeien en bloeien en kan er worden geoogst. Daarom is het zaak dat wij elkaar
de aandacht schenken die nodig is, want een ieder verdient het om te groeien.
De ouderen, maar ook de jongeren en de kinderen. Zij zijn immers de
toekomst. Liefde, vreugde en vriendelijkheid. Geloof, geduld en
zachtmoedigheid dat zijn de ingrediënten voor een gezonde groei en bloei. Hij
vroeg de gemeente voor ogen te houden dat de Oudstenraad niet de kerk is. De
gemeente is geen piramide met een top. Neen, de gemeente is een wijngaard.
En daarom riep hij ons op om bereid te zijn samen te werken in onze
wijngaard, de EBGU, zodat de vruchten van het werk groot en vet mogen zijn.
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Op 8 februari, klopte het helemaal. Mooie gezangen die heerlijk vlot of
dragend, wanneer dat nodig was, werden gezongen. Een stil makend mooie
preek van br. De Vos. Hij vertelde dat er heel wat mis kan gaan met het woord
van God. Het woord is net als de gelijkenis van de zaaier van het zaad. Er kan
veel met dat zaad gebeuren. Het kan ook op een verkeerde plek terecht komen.
Net als het woord van God. Want ook dat is vrij toegankelijk net als onze kerk.
Het woord van God is kosteloos. Het lijkt daarom zonder waarde en wij
kunnen gauw denken dat je er niets voor hoeft te doen. Het zaad dat buiten de
akker valt is net als de woorden die tot ons komen en waar we niets mee doen.
Daarom moeten we open staan voor Zijn woord. De lijn met onze Heer moeten
we open houden. zijn woord is vrij verkrijgbaar en vraagt van ons er zorgvuldig
ermee om te gaan. Het woord van God lijkt op “eten”. Je moet het goed
kauwen, aandachtig wegen. Herlezen en weer herkauwen en het tot je nemen.
Wij worden geadviseerd om elke dag een korte Bijbeltekst te lezen. Wij zullen
dan merken dat het woord haar geheimen prijs zal geven. Laten wij ons door de
aardse zorgen niet af laten houden om het woord van Onze Heer tot ons te
nemen. Laten we bereid zijn om te luisteren, het geloof levend te houden én te
leven.
Wi diki oro poti.
Den siri te na gron;
Ma efi wi kan koti?
Fu Gado a de kon!
A blesi wi someni,
A opo mun en son;
Na reti tem A seni
alen fu nati gron.
Alasani doro, da bun di Gado gi.
Na En wi mu gi tangi tu!
En bun fu tru.

Wan moro bigi sani,
Wi Masra Gado gi,
Na den, di du En wani;
A gi den Gadofri.
A pai da sundubutu
Fu meki wi kon krin;
A bai wi nanga brudu,
fu wi tron En pikin.
Alasani doro,da bun di Gado gi.
Na En wi mu gi tangi tu!
En bun fu tru.

Elke goede gave daalt van de hemel neer;
De dank komt toe aan God de Heer, geeft Hem alleen de eer!!!

Op zondag ESTOMIHI, 15 februari, wenste br. De Vos ons aan het slot van de
preek over de Belgische pater Damian toe dat wij op het juiste moment zullen
kiezen voor het echte leven. Preektekst Marcus 8 vers 35; Jezus zegt, “want
ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen , maar wie zijn leven verliest
omwille van mij en het evangelie, zal het behouden.” Pater Damian deed waar
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Jezus over spreekt en het heeft hem zijn leven gekost. Op 33 jarige leeftijd
reisde hij naar een eiland waar leprozen werden opgevangen, eigenlijk
weggestopt. Hij was gewaarschuwd en toch ging hij. Hij heeft er 16 jaar
gewerkt en is toen overleden. Maar het was zijn overtuiging dat hij moest gaan
om de zieke en stervende mensen de laatste dagen van hun leven te
ondersteunen. Hij gaf zijn leven voor het evangelie zoals in de tekst. Daarvoor
is hij heilig verklaard door de paus.
Het is verleidelijk om de tekst in overdrachtelijk zin te lezen. Dat Jezus ons
aangeeft dat we bereid moeten zijn om te sterven voor een ander. Dat is wel erg
radicaal. Als we dat zouden doen zou het wel een bende worden. Het verhaal
van pater Damian zal in deze, onze, tijd niet echt nagevolgd worden. En toch
moeten we handelen als Damian want hij had alles afgewogen voor hij het
besluit nam om te gaan. Om dit laatste is hij heilig verklaard. Wij moeten niet
onbezonnen het gevaar in gaan. Maar wees niet bang. Het is immers niet dit
leven waar we het van moeten hebben . wij moeten leven met de verwachting
van het hemelse eeuwige leven. We moeten niet ten koste van alles willen
leven. En daarom wenste br.De Vos dat als het erop aan komt wij zullen kiezen
voor het echte leven.
Na de preek braken wij samen het brood en dronken wij de wijn tijdens de
viering van het Heilig Avondmaal.
Het werd zondag 1 maart. De zondag REMINISCERE, wat betekent “Gedenk
uw barmhartigheid, Here”. Toepasselijker kon de naam niet zijn, zo aan het
eind van een week van veel te verwerken verdriet. Zoals broeder De Vos zei in
de preek: Een week waarin je wordt stilgezet en de dagen die voor je liggen
hebben geen zekerheid. Want we hebben geen extra tijd. Momenten, een
moment, van leven en dood. Vooral omdat het gaat om een “jonge man” en een
“zeer onverwachte”. Gaan we na een tijd weer over tot de orde van de dag? We
kunnen niet goed leven met de eindigheid. Als eeuwig leven ons uitgangspunt
is, is de vraag gerechtvaardigd: “hoe gaan we om met het leven”. Heb daarom
aandacht voor vrienden, je naasten, jezelf én … voor God. Luister naar de
mensen die God op je pad stuurt. Mensen om van te leren door de verhalen die
zij vertellen zoals de profeten. Mensen om mee samen te werken, zoals in de
wijngaard. Kritische mensen, ook weer om van te leren. Het zijn de leiders die
ons voorgaan en de weg wijzen. Het zijn de mensen die het soms zelf niet
weten dat ze een belangrijke rol in ons leven hebben gespeeld of spelen. Voor
de dood moeten we niet bang zijn. Er is liefde die eeuwig duurt.
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Als wij open staan voor mensen kunnen we woorden van vrede, liefde en juist
nu van troost doorgeven aan elkaar.
Grijp toch de kansen door God u gegeven,
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen,
wat toch blijft over, o zegt van dit leven,
daarbij der liefde gedaan om u heen.
Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen.
Help hen die vielen, breng troost in hun
smart.

O laat toch uw licht schijnen, blij als de
morgen,
wijs op de Heiland die rust geeft voor 't hart.
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,
Alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan.
Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus,
dat houdt zijn waarde en zal blijvend bestaan

De Singikerki op 8 maart, met zr. Laatst op de kansel, was een troostrijke
dienst. Prachtige liederen en gezangen die kalm en vredig werden gezongen.
Het was goed zoals het was.
De Broedergroep Gideon verzorgde samen met br. De Vos de dienst op 15
maart. Het thema was “Eensgezindheid en Hoop”. En baya … de broeders
hadden er werk van gemaakt. Het was een heel mooie dienst en omdat zij van
alle EBG gemeenten de Broedergroepen hadden uitgenodigd was het een genot
om naar het “zingen” te luisteren. Het leek wel een gratis concert van een heel
duur mannenkoor. De opkomst van de ‘gasten’ was goed én dat deed het hart
weer goed, want de Gideonbroeders hadden de dienst met alles er om heen
goed voorbereid.
De Bethaniëdienst op 22 maart. Een dienst die voor haast een ieder die er bij
was emoties opriep. Het kerkkoor zong behalve het Ke Bethanië een voor ons
nieuwe Bethanië aria in het Duits. Het was zo mooi. De gemeente had goede
zin en liet zich bij het zingen voor de afwisseling op sleeptouw nemen door br.
Niels aan het orgel. Br. De Vos preekte weer stilmakend prachtig. De tekst van
Joannes 11 vers 9 waarin Jezus aan zijn discipelen zegt: ”telt een dag niet
twaalf uren? Wie overdag loopt struikelt niet, maar wie ’s nachts loopt,
struikelt doordat hij geen licht heeft.” De broeder vertelde dat het een
schriftlezing met een eigen karakter is. Het gaat op het eerste oog, het eerste
luisteren over Bethanië. Maar eigenlijk gaat het vooral over vier ontmoetingen.
Het gaat over de ontmoeting met Martha, Maria, Kajafas en Judas Iskariot. Er
gebeurt iets in elk van deze ontmoetingen en deze ontmoetingen stellen ons een
vraag.
Kajafas was niet bij de opwekking van Lazarus, de broer van Martha en Maria.
Hij, Kajafas was een religieus en wereld leider en hij gaat over lijken als het
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doel het vereist. Hij was een jood en het levens principe van de joden was dat
het leven beschermt moest worden. Maar het doel was hoger dan het principe
als Kajafas vraagt of stelt dat de ene mens, Jezus, moet sterven om zo de rust
onder de joden te bewaren. De vraag is of wij bereid zijn het/ons principe hoog
te houden, ook als je daar een hoge prijs voor moet betalen?
Maria, lief en toegewijd. Zij staat voor de devotie, de aanbidding van Jezus en
zij stoort zich niet aan Martha, Judas en alle andere mensen die haar zeer
kritisch bejegenen omdat zij of haar handen niet uit de mouwen steekt of dure
olie gebruikt om de voeten van Jezus in te wrijven. Zijn wij bereid om ons
volledig over te geven? Zijn wij bereid om onvoorwaardelijk te geloven?
Waartoe zijn wij bereid?
Judas, de verrader van de meester en vriend zoals wij hem kennen. Maar dat is
een wel heel enge kijk op de mens Judas. Judas was een idealist, een Zeloot.
Hij had zo gehoopt dat Jezus de joden naar de vrijheid zou leiden onder het juk
van de vreemde machthebbers vandaan. Hij hoopte dat Jezus een revolutie en
opstand zou veroorzaken. Maar het beeld dat hij van Jezus had klopte niet. En
daar was hij verschrikkelijk door teleurgesteld.
Kun je je hart openstellen bij teleurstellingen om te genezen van boosheid en
wraakzucht?
Martha, die altijd druk en bezig was. Maar ze liep niet als een kip zonder kop
rond. Ze was ook praktisch. Haar geloof is diep en onvoorwaardelijk, getuige
wat zij aan Jezus zei; “Heer als u er was, was mijn broer niet gestorven. Maar
zelfs nu mijn broer dood is, zal God je geven, wat je van Hem vraagt”. Ze is
gegroeid en is daartoe bereid geweest.
Zijn wij ook bereid om te groeien en oude gewoonten af te leggen?
Het verhaal gaat om allemaal mensen van vlees en bloed die keuzes moeten
maken. Heel moeilijke keuzes. Lazarus (betekent God helpt) vormt de rode
draad in het verhaal. De hulp van God hebben wij nodig om ons te helpen in dit
leven te staan. Te staan met alles wat nodig is om volwaardige mensen te
worden.
Toen br. De Vos “Amen” zei antwoordde de gemeente het met een stille
“adem” zucht van verwondering.
Wan bun kompe, di yu abi, En di lobi yu getrow,
Na wan bun, di yu mu sabi, Na En tapu yu kan bow.
We, na bun, yu feni En? Fa yu switi Kompe nen?
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Omkijkend naar deze afgelopen maanden kunnen we alleen maar dankbaar
zijn. Dankbaar omdat Onze Heer ons steeds weer op Zijn vleugels neemt en de
armen om ons heen slaat in moeilijke of lastige tijden.
Wij weten ons gezegend met die wetenschap die ons ieder op de eigen manier
boven onszelf laat uitstijgen. Uitstijgen, omdat het alle hens aan dek is en er
werk te verzetten is. Ook nu weer hebben we als gemeente bewezen dat wij
dwars door tranen en moeite heen de mouwen opstropen en aan de slag gaan.
Wij hebben zij aan zij gewerkt om de afgelopen weken de Jeruëlkapel een
geestelijk thuis te laten zijn waar het goed toeven is. Waar wij dienstbaar, warm
en gastvrij gemeenteleden en vele “niet gemeenteleden hebben ontvangen.
Wij gaan op naar het Paasfeest en nodigen een ieder uit om dat en nog veel
meer met ons samen te vieren. Komt u vooral, wij zullen u warm onthalen.
Komt u vooral, in vrijheid om u samen met ons te verwonderen over de liefde
gaven van Onze Heer.
Nelly Cambridge

NIEUWS UIT DE PROVINCIES
GEBEDSONDERWERPEN Voor de Uniteitsgebedswacht 2015
In de Kerkorde van de UNITAS FRATRUM worden in paragraaf 681 in totaal
negen gedenkdagen genoemd die op de Broedergemeentegeschiedenis
betrekking hebben. Deze gedenkdagen met betrekking tot de
Broedergemeentegeschiedenis vormen dit jaar het kader voor de formulering
van gebedsonderwerpen uit de Europees-Continentale Uniteitsprovincie, alsook
uit de wereldwijde Broeder-Uniteit.
1 maart – begin van de oude Broeder-Uniteit (1457) – de moed tot eenheid
26 maart –verkiezing van de eerste predikanten (1467) – de moed tot orde
12 mei – ondertekening van de Hernhutter Statuten (1727) – de moed tot compromis
17 juni – stichting van Herrnhut (1722) - de moed tot een nieuw begin
6 juli – martelaarsdood van Jan Hus (1517) – de moed om voor de waarheid in te staan
13 augustus – ontstaan vernieuwde Broeder-Uniteit (1727) – de moed tot vergeving en
liefde
21 augustus - uitzending van de eerste zendelingen (1732) – de moed tot
verantwoordelijkheid wereldwijd
16 september - ervaring van het Oudstenambt van Christus (1741) - de moed tot vlakke
hiërarchieën
13 november – proclamatie Oudstenambt van Christus (1741) - de moed tot
bescheidenheid
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HOERA, Elselin Fa Si Oen, tante Es, de enige en echte is 100 jaar geworden.
Velen kwamen tante Es de afgelopen maand feliciteren en het opmerkelijke bij
deze 100-jarige is haar vitaliteit: van lichaam en geest, nog steeds kwiek, vitaal
en gracieus. Tante Es heeft haar 100ste geboortedag 4x mogen vieren: 14
februari: zangdienst (Zeist) 17 februari: bigi jari in de Koningskerk
(Amsterdam) 21 februari: familiefeest (Amsterdam) en 22 februari:
zondagochtenddienst Koningskerk Amsterdam.
EBG ROTTERDAM: Busreis naar Tsjechië
De EBG Rotterdam organiseert van 2 t/m 6 juli 2015 een gezamenlijke busreis
naar Praag (Tsjechië). U bent allen van harte uitgenodigd om dan mee te gaan!
Het is een uniek aanbod; tijdens deze reis heeft u namelijk ook de kans om van
4-5 juli deel te nemen aan het Herdenkingsweekend Jan Hus, dat in Železný
Brod (Tsjechië) uitgeroepen is tot officieel weekend ter gelegenheid van de 600e
wederkeer van het martelaarschap van Jan Hus (1415 Konstanz). Een weekend
met volop lezingen, een theaterstuk, diensten en ontmoetingen.. Meer informatie
over deze 5-daagse busreis: EBGReiscommissie@gmail.com 010 2786 0567
(zr. Plekker) 010-4747 834 (br. Drooduin) 010 214 2383 (br. Bresijn_

VAN HET PROVINCIAAL BESTUUR
DE FINANCIELE COMMISSIE NEDERLAND
Deze bestaat uit: br. Harold Molly (EBG Amsterdam-Stad en Flevoland), zr.
Margreet van Ommering (EBG Zeist) en br. Sietze van Wijngaarden (EBG
Amsterdam-Stad en Flevoland). Helaas kon br. Molly tot nu toe alleen als
corresponderend lid meewerken. De Financiële Commissie bestaat verder uit br.
Johannes Welschen (voorzitter), zr. Shirley Sordam en br. Kensenhuis
(ambtshalve leden). Het doel van de commissie is om het Provinciaal Bestuur te
ondersteunen in de uitvoering van het toezicht op de financiële zaken van de
gemeenten. De Financiële Commissie heeft zich ter realisatie van een landelijke
structuur de volgende taken gesteld:
– De penningmeesters van alle EBG gemeenten ondersteuning bieden bij hun
financiële verantwoording (begroting, boekhouding en jaarrekening).
– Toezicht houden op het naleven van de afspraken, zoals die zijn vastgelegd in
het beheersreglement.
– De gemeenten te ondersteunen in de voorbereiding op de nieuwe eisen die
gesteld worden om de ANBI status te behouden, noodzakelijk in verband met
belastingaftrek van giften.
– Controleren van jaarrekeningen en advies uitbrengen aan het Provinciaal
Bestuur.
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Als voorbereiding op onze taak hebben we in onze commissie besprekingen
gevoerd in 2014: het beheersreglement grondig doorgenomen, de ANBI regels
leren kennen en de ledenadministratie SCIPIO en het boekhoudsysteem CASH
FLOW bestudeerd. Ook hebben we de eerste jaarrekeningen 2013 beoordeeld.
Sietze en Margreet gaan met de penningmeesters en de Oudstenraden een
afspraak maken om kennis te maken en ons te oriënteren op de financiële
verantwoording. Verder staan wij open voor vragen en suggesties. Deze zijn per
e-mail welkom bij zr. Shirley Sordam: s.sordam@ebg.nl.
. Margreet van Ommering
INZEGENINGEN
In het eerste kwartaal van dit jaar vonden in onze provincie een aantal
inzegeningen van predikanten tot presbyterplaats: Op 15 februari werd in
Niesky br. Axel von Dressler door br. Frieder Waas ingezegend, op 15 maart
werden in Herrnhut zr. Jill en br. Peter Vogt ingezegend door br. Humbert
Hessen en op 29 maart in Neugnadenfeld zr. Saskia Delvendahl-Bloem door br.
Theodor Clemens.
De inzegening tot presbyter is een bevestiging van de, in de ordening gegeven,
belofte van de predikant en een bemoediging voor zijn / haar dienst in de kerk.
. EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT
Kerkdiensten
JERUËLKAPEL, Ivoordreef 2 te Utrecht-Overvecht
te bereiken met o.a. bus 9 vanaf het CS Utrecht centrumzijde
telefoon Jeruëlkapel (030) 2613473
Predikant
Ds. M. de Vos, Sjanghaidreef 17, 3564 JN Utrecht
Tel. 06-39565643 email: markdevos@ebg.nl
Iedere maandag tussen 16.00 en 17.00 uur telefonisch spreekuur
Voorzitter OR
Zr. N. Cambridge , p.a. Ivoordreef 2, 3564 AK Utrecht
email nellique54@gmail.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 mei a.s.
GROEPEN

Oudstenraad
laatste zaterdagmorgen van de maand, Jeruëlkapel.
Gebedsgroep
om de twee weken op donderdagmorgen, 10.00 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
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