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OVERDENKING
Woord voor de maand juni:
“De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld,
vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en
zelfbeheersing.”
Galaten 5:22-23
Dit is de tijd van Pinksteren en Pinksteren is de tijd van de Geest. En de
Heilige Geest is een moeilijk onderwerp in de kerk, het is zelfs een
onderbelicht onderwerp te noemen. En het is de vraag waarom.
Wellicht is het de ongrijpbaarheid en onbegrijpelijkheid van het vluchtige
dat we associëren met “geest”. En dat is niet vreemd.
“De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet
waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat.” zegt Jezus tegen
Nicodemus die Hem in de nacht bezoekt om meer te leren van deze
bijzondere meester. En dat is nu juist de kracht: de ongrijpbaarheid van
Gods Geest, als de wind die waait waarheen hij wil. We spreken wel
graag over die kracht, we noemen het inspiratie, troost, op momenten
waarop we dat nodig hebben. En dat is realiteit. De beleving van de
kracht van Gods Geest in ons. Dat is niet vaag of ongrijpbaar, het is daar,
echt en werkelijkheid.
Zoals Paulus aan de Galaten schrijft: de vruchten van de Geest zijn
duidelijk, herkenbaar en realiteit. Zoals liefde en vrede, vriendelijkheid
en goedheid.
Het zijn prachtige kenmerken die we herkennen in anderen, waar we naar
streven in onszelf. Dat wat het leven een beter leven maakt, dat wat zorgt
dat Gods werk in de wereld de ruimte krijgt.
De vrucht van de Geest is zichtbaar, maar de Geest zelf ongrijpbaar. En
zo moet het zijn. Waar we de Geest willen vangen in een idee, waar we
Hem willen inkaderen; in een doos verpakken zogezegd, daar verdwijnt
de Geest, daar doven we het vuur van Pinksteren.
Precies daar waar we de Geest willen vangen, daar verdwijnt Hij. Want
daarvoor is Hij niet bedoeld.
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!
1 juni
JEUGDDIENST
Voorganger: Br. M. de Vos / CIA jongeren
8 juni

DIENST OVERVECHTSE KERKEN
Locatie Watertorenpark
Aanvang 11.30 uur
Zie informatie op pagina 5 in dit blad
Geen dienst in de Jeruëlkapel

15 juni
PREEKDIENST / VADERDAG
Voorganger: Br. M. de Vos
22 juni
PREEKDIENST / DOOPDIENST
Voorganger: Br. M. de Vos
29 juni
PREEKDIENST / HEILIG AVONDMAAL
Voorganger: Br. M. de Vos
6 juli
PREEKDIENST / KETI KOTI
Voorganger: Br. M. de Vos
13 juli
PREEKDIENST
Voorganger: Br. M. de Vos
20 juli
SINGI KERKI
Voorganger: Zr. I. Laatst
27 juli
PREEKDIENST
Voorganger: Gastvoorganger



Tijdens de zondagsdiensten is Kinderkerk (KIDZ) en creche
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Niet bedoeld om te cultiveren, om vastgelegd te worden, om te begrijpen,
om te grijpen. Hij is er om –tenminste voor een deel- onbegrijpelijk te
zijn, ongrijpbaar. Want alleen dan kan de Geest van God Zijn werk doen,
waar Hij vrij is. Vrij om te bewegen, om te gaan en staan waar Hij wil,
om, zoals de wind, te waaien waar Hij het meest nodig is, als een bries
van verlichting, een vuur van passie, een bron van inspiratie. En die
vrijheid betekent dat we niet precies weten wanneer de Geest van God
ons hart raakt, wanneer we die inspiratie en troost vinden. Maar we
kunnen er zeker om bidden. We mogen er zeker om vragen, want het is
wat God ons graag wil geven: de aanwezigheid en ontembare kracht van
Zijn Geest.
En wanneer dat gebeurt, wanneer ons gebed gehoord en verhoord wordt,
wanneer we de Geest als werkelijkheid in ons leven mee mogen maken,
dan gebeurt er iets bijzonders: dan stijgen we boven onszelf uit. Dan
vinden we liefde in ons hart, waar eerst afkeer was. Dan vinden we
vreugde waar verdriet was, vrede waar haat heerste, geduld waar onrust
de scepter voerde. Dan komt er ruimte voor vriendelijkheid waar norsheid
een plaats voor moet maken en goedheid waar eigenbelang de eerste
plaats voor zichzelf eiste. Geloof in plaats van vertrouwen, zachtmoedigheid waar ruwheid de mensen om ons heen verstoorde en
zelfbeheersing waar we de controle over onszelf kwijt waren geraakt. De
Geest waait waarheen Hij wil, jazeker, maar áls Hij waait, in ons, als ons
gebed om verlichting met die Geest wordt verhoord, daar worden we
meer dan onszelf en vinden we de werkelijke potentie die we hebben als
kinderen Gods.
Mark de Vos
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OVERVECHTSE KERKEN VIEREN PINKSTEREN BUITEN!
Op 8 juni is het Pinksteren. De kerken in de wijk Overvecht gaan het
feest dit jaar gezamenlijk in de open lucht vieren!
Vanaf 11.30 uur is iedereen van jong tot oud van harte welkom in Park de
Watertoren, achter de Rafaëlkerk – ingang Neckardreef om mee te
zingen.
Het Groot Overvecht Koor en Denise Jannah werken mee. De toegang is
gratis, inclusief thee, koffie en limonade. Er wordt een bijdrage gevraagd
waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan de jeugd van Overvecht.
Na de viering is er een picknick. Neem uw eigen lekkere
broodjes mee, plus een paar extra en lever ze op het
terrein in voor een gezamenlijke lunch!
Bij slecht weer is er onderdak in de Johannescentrumgemeente aan de
Moezeldreef 400.
Op deze dag is er geen dienst in de Jeruelkapel.
Deze openluchtviering is een initiatief van de Evangelische
Broedergemeente, de Huisgemeente Overvloed,
de Johannescentrumgemeente, het Leger des Heils, de R.K. Rafaëlkerk en
de Vrije Evangelische Gemeente.
Inlichtingen via dhr. Ben Prins: (06) 12371607 , ben.m.prins@gmail.com
of Ds. de Vos, zijn contactgegevens staan op de laatste pagina van de
maandbrief.
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AFWEZIGHEID DS. DE VOS
In de zomermaanden zal ik een periode van vijf weken achter elkaar
afwezig zijn. Dit is niet alleen vakantie.
In de eerste week, vanaf 14 juli, volg ik de tweede week (van in totaal
drie) van een seminarie in Bad Boll, Duitsland. Het is een bijscholing
voor predikanten die hun opleiding niet in de Broedergemeente hebben
gevolgd.
De tweede en derde week zijn vakantie voor mij en Mirella.
Dan, van 2 tot en met 9 augustus, mag ik leiding geven aan een
jongerenkamp op de Herrnhaag in Duitsland. Zoals u wellicht hebt
gehoord, is de landelijke jongerenwerker David Simon Reeb langdurig
ziek. Dit kamp is één van zijn activiteiten. Het provinciaal bestuur heeft
mij gevraagd om bij zijn afwezigheid dit kamp te leiden. In overleg met
de Oudstenraad hebben we besloten dit verzoek te honoreren.
Tenslotte heb ik, aansluitend aan deze kampweek nog een week vakantie
om bij te komen. Tijdens deze periode zullen verschillende
gastvoorgangers de diensten verzorgen.
Ds. Mark de Vos
LEZING OP DONDERDAG 5 JUNI VOOR ALLE ZUSTERS
Alle zusters uit onze gemeente worden hierbij uitgenodigd voor de
bijeenkomst van Vrouwengroep Tirsa op donderdag 5 juni a.s.
Het thema is;
DE VERZORGING VAN KROES/ KRULLEND HAAR
Aan de orde komen: hoe je kroes haar en krullen lang en gezond kunt
laten groeien met praktische tips en hoe je het beste kunt omgaan met
haarproblemen, o.a. haaruitval.
Datum:
: donderdag 5 juni,
Locatie: : Jeruëlkapel
Tijd:
: inloop vanaf 19.45uur, lezing duurt van 20.00 tot 21.00 uur
Kosten
: € 2,Aanmelden bij zrs. Agnes Halfhuid, Cornelly Paal, Adelien Merkus,
Mirella de Vos, Ria Gesser en Lia Rozenblad, onder overhandiging van
de bijdrage à € 2,-.
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OVERLEDEN
In de afgelopen periode is overleden:
Broeder Kenneth Dap,
Geboren te Paramaribo op 28-8-1962
Overleden te Utrecht op 16-4-2014

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.
GEDOOPT
Op 27 april zijn gedoopt:
Shayne Edward Neus, geboren 27 november 2013
Jae Lyann van den Breul, geboren 22 juli 2013
Ouders en Peten van harte gelukgewenst.
BELIJDENIS:
Op palmzondag, 13 april 2014, hebben de volgende broeders en zusters
openbare belijdenis van hun geloof afgelegd:
Harold Blanck
Mirella Hardeman - de Vos
Marciano Rosebel
Daphne Stuart
Eartha Stuart
Rowena Stuart
Gillian Terborg
Gillmar Veldema
Diantha Vrede
Mirella Hardeman – de Vos werd op deze dag ook gedoopt.
Wij feliciteren hen met deze belangrijke stap in hun geloof en wensen
hen Gods rijke zegen toe op hun levensweg.
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INTERNATIONAAL JEUGDKAMP HERRNHAAG
Van zaterdag 2 augustus tot en met zaterdag 9 augustus wordt het
jaarlijkse internationale jeugdkamp gehouden
in Duitsland, op de Herrnhaag (net voorbij
Frankfurt).
Het thema is: ‘The Circle of Life – the Lion
King’;
Heb jij zin in beestachtig leuke week met
fantastische mensen om je heen,vol met
verdieping en een flinke portie Hakuna
Matata?
Wij willen met jullie ingaan op de hoogte- en
dieptepunten van de levenscyclus. Hoe gaan
wij door het leven? Deze week in ons leven
wordt zeker genieten!
Dit kamp is voor jongeren in de leeftijd van 14 t/m 18 jaar uit Nederland,
Duitsland, Letland, Estland, en andere Europese landen waar de
Broedergemeente actief is.
De kosten zijn: 130 euro voor overnachting in een tent, 150 euro voor
overnachting in een gedeelde
kamer in het gebouw. Dit is
inclusief alle maaltijden en uitjes,
maar exclusief de reis naar de
Herrnhaag.
Onze dominee, Mark de Vos,
geeft, samen met een team dat
voornamelijk uit Nederlanders
bestaat, leiding aan dit kamp.
Wanneer je meer informatie wilt,
kun je met hem contact opnemen. Als er jongeren uit Utrecht meegaan,
kunnen we afspreken om samen te reizen.
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PINKSTEREN
IN VUUR EN VLAM
Als ik om mij heen kijk, zijn er vele kerken in ons land,
hoe kijkt men naar ons, uitgeblust of staan we in brand.
Op het Pinksterfeest daalde de Heilige Geest op aarde neer,
maar soms merk ik hier zo weinig van Heer.
Laten wij het vreugdevuur delen met de mensen om ons heen,
want wij houden het evangelie niet voor ons alleen.
Heilige Geest kom in mijn leven en ik wil U vragen,
help mij om samen met U het evangelie uit te dragen.
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Kleurplaat : Pinksteren
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CENTRALE BROEDERRAAD EBG NEDERLAND; HIJ IS ER BIJNA

Al een tijdje zijn de lokale broedergroepen van een aantal EBG
gemeentes in overleg om te komen tot een overkoepelend orgaan.
De deelnemende groepen, naast mannengroep Gideon zijn: broedergroep
Amos van Amsterdam Stad / Flevoland, broedergroep Mozes Movers van
Amsterdam Zuid Oost en broedergroep Nathanaël van Rotterdam.
Na wat inleidende bijeenkomsten om elkaar beter te leren kennen, is het
idee opgevat om te komen tot een centraal orgaan. Dit orgaan heeft als
hoofddoelstelling om de al bestaande broedergroepen te ondersteunen en
om initiatieven voor nieuwe broedergroepen in andere gemeentes op gang
te helpen.
Na geruime tijd van overleg over het formuleren van doelstellingen,
opstellen van statuten en huishoudelijk reglement is het bijna zover dat de
oprichting van de overkoepeling een feit is.
Alle deelnemende broedergroepen hebben ingestemd met de statuten en
huishoudelijk reglement en deze zijn ook door het Provinciaal bestuur
beoordeeld en in orde bevonden.
De koepel zal onder de naam: Centrale Broederraad der Evangelische
Broedergemeente Nederland, bij afkorting aangeduid met de letters
CBRN te werk gaan.
Zodra de stukken bij notaris zijn gepasseerd is de CBRN een feit. Het
echte werk gaat dan pas beginnen. Er zullen vanuit alle groepen een
aantal broeders afgevaardigd worden die samen de CBRN verder vorm
gaan geven.
Wij zijn dankbaar dat al het werk dat de groepen in de voorbereidingsfase
hierin hebben gestoken tot dit mooie resultaat heeft geleid.
We zien er naar uit om, samen met de broeders uit de andere gemeenten,
de CBRN tot een succes te maken. We hopen dat hiermee ook in andere
gemeenten initiatieven voor broedergrepen zullen ontstaan.
Engbert van Faassen
Voorzitter Gideon
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ER IS SYNODE IN ZEIST – DOE OOK MEE!
Van 14 t/m 21 juni is de EBGN gastvrouw voor de gehele EuropeesContinentale Provincie van de Broeder-Uniteit. Ongeveer 100 zusters en
broeders uit 10 Europese landen komen dan in Zeist bij elkaar om als
synode over de weg van onze kerk in de komende twee jaar te beraad
slagen. Synode betekent: een gezamenlijke weg. Het is de gezamenlijke
weg van de synodeleden, maar ook de gezamenlijke weg van de kerk en
eenieder, die zich daarbij betrokken voelt.
Onlangs is het verslag van het Provinciaal Bestuur aan de synode naar de
gemeenten verstuurd. Daarin leggen de leden van het Provinciaal Bestuur
verantwoording af over hun werk van de afgelopen twee jaar, maar het is
ook een beschrijving van belangrijke ontwikkelingen in de kerkprovincie.
U kunt dit verslag inzien in uw gemeente, maar ook een exemplaar
bestellen via het kantoor in Zeist (r.wezel@ebg.nl). Het is best goed om
eens daarin te lezen.
Maar ook een deel van de synode meemaken is mogelijk. De plenaire
vergaderingen van de synode zijn toegankelijk voor leden van de
Broedergemeente. U kunt als toehoorder aanwezig zijn. Daarvoor hoeft u
zich niet op te geven. Het tijdstip van de plenaire vergaderingen staat niet
van te voren vast, maar zeer waarschijnlijk zullen die op zaterdagavond,
zondag en maandagochtend worden gehouden.
Verder bent u natuurlijk van harte uitgenodigd voor de kerkdiensten, die
samen met de synode worden gevierd: de zangdienst op zaterdag 14 juni,
de officiële openingsdienst op zondag 15 juni ‘s-ochtends en de
afsluitende Avondmaalsviering op vrijdag 20 juni. De synode wordt in
drie talen gehouden: Nederlands, Duits en Engels.
Het spreekt voor zich, dat er voor toehoorders geen overnachting of
verzorging geregeld kan worden. Ook als u niet naar Zeist kunt komen,
zijn er mogelijkheden de synode te steunen: u kunt voor de
synodevergadering bidden. Een synode heeft de voorbede van de
gemeente nodig! Én u kunt synodeleden in uw eigen gemeente ontmoeten
op woensdag 18 juni. Er zullen dan groepsbezoeken van synodeleden
worden gebracht aan Nederlandse gemeenten, waaronder Utrecht. Dus
veel mogelijkheden voor deelname aan de gezamenlijke weg: SYNODE
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ONDERTEKENING CONVENANT INZAKE SEKSUEEL
MISBRUIK IN DE KERK.
Nadat het Interkerkelijk Bestuurlijk Overleg inzake seksueel
misbruik in pastorale relaties in Nederland besloten heeft tot opname
van de Broedergemeente in dit overleg, ondertekende het Provinciaal
Bestuur het Convenant van deze organisatie, die zich toelegt op de strijd
tegen seksueel misbruik in de kerken. Zo heeft de Broedergemeente ook
voor Nederland een aanspreekpunt voor gevallen van seksueel misbruik.
De gemeenten in Nederland zullen in de komende tijd verdere informatie
ontvangen over de te volgen procedures in gevallen van seksueel
misbruik.
TIENERKAMP 2014: “Zijn creatie”.

Informatie over dit Jeugdkamp is te verkrijgen bij :
Deborah de Graav: degraav@ebga.nl tel.: 0646338328
Of op : http://ebga.nl/activiteiten-koningskerk-en-ebgflevoland/landelijke-tienerkamp-ebg-nederland
Aanmelden kan tot 1 Juli a.s.
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DIASPORAWERK IN NEDERLAND
In dit artikel worden de beide diasporapredikanten en de werkgroepen
voorgesteld, zodat u een idee krijgt wat “Diasporawerk” in Nederland
betekent.
De werkgroepen van de EBGN die geen deel uitmaken van de gemeenten
van Zeist, Amsterdam, Noord-Holland, Rotterdam, Den Haag en Utrecht
komen samen in de Raad voor Diaspora. Zo vergaderen broeders en
zusters uit Groningen, Zwolle, Arnhem, Noord-Brabant, de Javaans
Christelijke werkgroep, de Landelijke Hindoestaanse werkgroep en de
Boslandcontactgroep samen met het Provinciaal Bestuur over het te
voeren beleid en lopende zaken. De verschillende werkgroepen proberen
zelfstandig mensen, die buiten het bereik van de grote gemeenten leven,
te verbinden aan de EBG. Hierbij zijn de talen, culturen en geografische
nabijheid de hulp- en bindmiddelen om de betrokkenheid bij de
gemeenschap te vergroten. Vanuit hun achtergrond ervaren de
werkgroepen hun motivatie tot de activiteiten; het is geen
selectiecriterium bij hun activiteiten. Zowel in de grote gemeenten als in
de Diaspora vereist het contact met de jeugd extra aandacht.
Medio 2013 heeft het Provinciaal Bestuur besloten om de halftime
predikantsplaats voor de diaspora (sinds augustus 2008 ingevuld door br.
Erik-Jan Stam -standplaats ‘s-Hertogenbosch) en de 0,2 fte voor het werk
in Groningen en Zwolle (zr. Saskia Delvendahl-Bloem vanuit
Neugnadenfeld, waar zij toen voor 80 % werkte) aan te vullen tot een
totaal van 1 fte voor beide predikanten binnen de diaspora in Nederland,
voor 3 ½ jaar.
De werkverdeling is op verzoek van het Provinciaal Bestuur langs
geografische lijnen verdeeld. Zo is de Nederlandse A12 een denkbeeldige
grenslijn waarbij de nadruk voor zr.Delvendahl op het Noord-Oosten van
het land ligt en het werk van br. Stam zich richt op het Zuid-Westen. Dit
betekent voor de werkgroepen: extra ondersteuning bij vorming en
toerusting. Ook is met deze uitbreiding meer mogelijk in de opbouw van
liturgische, exegetische en catechetische vaardigheden.
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Afhankelijk van de lokale taakverdelingen kan de tijd ook ingezet worden
voor een extra inbreng in het pastoraat.
De uitdaging is zo optimaal mogelijk te werken met de beperkingen in
tijd, vanwege het parttime karakter van beide aanstellingen, de reizen die
gemaakt moeten worden en de zeer beperkte middelen. Want op het
ogenblik is de Diaspora als geheel niet in staat om deze beide
aanstellingen te bekostigen. Zowel het PB als de werkgroepen zien in het
besluit voor de uitbreiding van de aanstelling een investering in het
versterken van de structuren in de Diaspora, met het oog op de toekomst
waar de groepen zelfstandig hun taken zullen vormgeven met
ondersteuning van de dan beschikbare voorgangers van de EBG in
Nederland.

NIEUWS UIT EBG SURINAME
BROEDERGEMEENTE SURINAME EN UNITY BOARD
TEKENEN RESOLUTIE
Op 19 en 20 maart is er een overleg geweest, zo meldt de Kerkbode van
30 maart ons, tussen de Provincie Suriname en twee leden van de Unity
Board (br. R. Hopcroft en J. Bøytler). Dit overleg had betrekking op de
kwestie verkoop Warenhuis Kersten. Het PB daar en de coördinatiegroep
hadden eerder, op 16 maart, adequate informatie verschaft aan besturen
en leidinggevenden. Het resultaat van bovengenoemd overleg is, dat er
een resolutie werd getekend.
Verder wordt gemeld dat de kwestie verder tijdens de vergadering van het
Uniteits Bestuur in Tanzania, Kigoma, besproken zal worden met de
totale Uniteit. Als gebedspunt in verband met deze zaak wordt gezegd:
“Bidden wij dat de God van Kerk en Zending mag ingrijpen, opdat er
vrede mag heersen in de Uniteit.”
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UIT DE OECUMENE
COMMENTAAR BIJ DE TIJD: MISDAAD EN STRAF
Het volksgevoel spreekt in toenemende mate: “geen genade voor de
dader. Als twee roofovervallers worden gedood, is er voor hen weinig
consideratie. De sympathie ligt bij de winkelier. Die staat voor de talrijke
winkeliers die zijn overvallen. Eindelijk slaat er een terug. Dat dit met de
dood afloopt, is treurig, maar dat is het risico van het vak. Als pedofiel
Benno L. vrijkomt is Leiden in last. Als besloten is dat Volkert van der
G., de moordenaar van Pim Fortuyn, vrijkomt, is er veel
verontwaardiging.
Het volksgevoel spreekt in meerderheid: “strenger straffen”. De
sympathie ligt bij het slachtoffer en heeft weinig consideratie met de
dader. Het is goedkoop om de staf over dit volksgevoel te breken. Te
vaak gebeurt dat door hen die zelf van overvallen en van misdaad geen
last hebben. Wie zich meer in de gevarenzone ophoudt, spreekt wel
andere taal. Die koopt niet zoveel voor idealisme. Volksgevoel negeren is
elitair. Op volksgevoel blindvaren is populistisch. Het gaat er dus wel
om, enige helderheid te scheppen. Vooral over de vraag waar straffen
voor dienen.
Kort gezegd: een straf is herstel. Niet herstel van de dader, maar in de
eerste plaats herstel van de rechtsorde. Die is door een misdrijf
geschonden. Er is gestolen en mensen zijn bestolen. Er is gemoord en
mensen zijn vermoord. Dat is een aanval op de rechtsorde, die mensen
bescherming en veiligheid geeft. We leven niet in een jungle. Er zijn
wetten die normaal menselijk leven mogelijk maken.
Het is ernstig wanneer die rechtsorde wordt geschonden. Dat komt uit in
de straf. Die raakt degene die de orde heeft verstoord pijnlijk. Dat moet
ook, anders nemen we de rechtsorde niet ernstig en geven we het signaal,
dat iedereen zijn gang kan gaan. Dat is het einde van een menselijke
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samenleving. De samenleving pikt het dus ook niet, wanneer boeven niet
worden gepakt en niet worden berecht.
Wanneer de arm van politie en justitie te kort is. Het is een zaak van recht
en orde dat de politie boeven kan pakken en dat justitie die boeven
vervolgens een straf geeft. Het is elitair daar geringschattend over te
doen.
De straf zegt ook iets tegen het slachtoffer. Het zegt: we nemen het
serieus wat jou is aangedaan. We nemen het voor onze rekening. Jij hoeft
niet zelf wraak te nemen. De inbreuk op jouw leven is er een op ons allen.
Laat de straf dus aan ons over. Laat de wraak varen. Het is mijns inziens
een hellend vlak, wanneer het slachtoffer een te grote rol krijgt in de
rechtsgang. Het slachtoffer moet gehoord worden, maar de hoogte van de
straf bepaalt de rechter. Dat hoeft het slachtoffer nu juist niet te doen. Die
wordt daarvan ontlast. Laat dat zo blijven.
Het is een illusie om te menen dat een straf het leed ongedaan maakt. Dat
leed is er en blijft er vaak. Hoe ellendig dat ook is. Het hoort kennelijk bij
het menselijk leven. Maar wél is er recht gedaan.
En de dader? Die moet boeten. Hij heeft zich buiten de rechtsorde
gesteld. Moet hij voor eeuwig boeten? Nee. Hij krijgt een getermineerde
straf, een straf waar een eind aan komt. Die moet proportioneel zijn. Over
de strafmaat zullen we het nooit helemaal eens zijn, maar hij is er wel.
Daarna krijgt een dader weer de kans speler te worden van het spel. Weer
terug in de samenleving. Misschien met grenzen. Dat hangt van de
inschatting van het gevaar op recidive af. Een dader komt vrij. Het is
bedenkelijk om dan aan wraakgevoelens gehoor te geven. Het
volksgevoel kan ook verraderlijk worden. Het is populistisch om dan een
lucifer bij het kruitvat te houden.
3 april 2014 - dr. Arjan Plaisier, scriba generale synode Protestantse Kerk
in Nederland
© Protestantse Kerk in Nederland
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AANLEVEREN KOPIJ VOOR DE MAANDBRIEF

Beste lezers,
Deze keer mist u de rubriek TERUGBLIK. Vanwege technische
problemen met haar PC lukte zr. Cambridge niet om dit te maken.
U denkt vast wel eens: dit is een goed onderwerp voor de maandbrief.
Geef het dan aan ons door, wij staan open voor alle suggesties.
Ook als u gedichten, foto’s of andere teksten heeft voor de maandbrief
kunt u dit bij ons kwijt.
Het maakt niet uit of het een geschreven tekst of een knipsel is.
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 juli 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
Iedere maandag tussen 17.00 en 18.00 uur telefonisch spreekuur
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 juli 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
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