
Uit de Broedergemeente in Nederland
Al weer 4 maanden geleden waren wij in Bad Boll bijeen voor de
Synode van de Europees-Continentale Provincie van de Broeder-
gemeente. In augustus kon u in een extra uitgave van het EBG-
Nieuws het oiciële verslag van de Synodezitting lezen. Inmiddels
zijn de Besluiten & Verklaringen van deze Synode geprint en ver-
spreid.
Een bijzonder belangrijk onderwerp van de Synode was de inanci-
ële situatie van de ECP. De Synode heet besloten, dat de uniteits-
bijdrage (in de toekomst: verkondigingsbijdrage genoemd) duide-
lijk verhoogt moet worden. Echter, dit besluit maakt het noodza-
kelijk, dat de gemeenten hun inkomsten uit kerkelijke bijdrage
eveneens verhogen. Het Provinciaal Bestuur heet aangekondigd
de gemeenten bij deze taak te ondersteunen door een gezamenlijke
campagne. Meer hierover leest u hieronder in de nieuwe rubriek: 
›Campagne: De EBG, dat ben ik‹. Via de website zult u altijd
nieuws hierover vinden: nederland.ebg.nl/talenten. 
Bij deze campagne gaat het om de toekomst van onze kerk. Maar
we zijn al bezig met een traject van vier jaren om erover na te den-

ken, hoe de Broedergemeente eruit moet zien om klaar te zijn voor
de toekomst. Dit meerjarenproject ›Atelier van de toekomst‹ willen
wij niet laten vallen. Wij beginnen net met de voorbereidingen van
het tweede thema: De EBG als een kerk, waar jonge mensen een plek
hebben en meedoen (werktitel). Wij zijn benieuwd, wat we met el-
kaar over de »talenten« ontdekken, die de jeugd inbrengt in onze
kerk. Wat hebben beide processen met elkaar te maken? Het gaat
in elk geval om »de EBG klaar voor de toekomst«. Het gaat erom,
dat we wij een kerk zijn, die aan vele mensen de mogelijkheid wil
bieden mee te doen, het evangelie te horen, elkaar te dienen. Daar-
voor hebben we iedereen nodig (jong en oud), die zegt:

De EBG, dat ben ik!

Johannes Welschen

Campagne: De EBG, dat ben ik!
Dat is de slogan van de campagne die we dit najaar starten. 
Een campagne die draait om de thema’s die ook op de Synode
speelden: ›lidmaatschap – participatie – inanciën‹. Wat maakt
dat je vierkant achter die oude kerk staat, blijt staan. Wat is er zo
bijzonder aan de Broedergemeente dat die moet blijven bestaan,
zelfs als het ons iets meer moet kosten? Dit zijn vragen die we stel-
len aan zes personen. Zes ›gewone‹ Broedergemeenteleden van
verschillende kerken, personen met verschillende achtergronden.
En ook met ieder een verschillend antwoord op die vragen. Zij
hebben wel één ding met elkaar gemeen en dat is, dat ze de slogan
kunnen nazeggen: »De EBG, dat ben ik!«
De interviews met deze mensen is een van de onderdelen van deze
campagne maar er is meer. De campagne start op zondag 2 okto-
ber 2016, Oogstfeest. Bij uitstek een geschikte dag, een dag waarop
we namelijk onze dankbaarheid vieren door onze Heer iets terug te
geven van wat hij ons schonk. Gebeurde het vroeger ‘in natura’, de
letterlijke vruchten en groenten van het land, nu gebeurt het door

onze giten. Wij schenken God iets terug van wat we van Hem in
genade mochten ontvangen. Door die giten geven we uiting aan
onze dankbaarheid. Maar meer dan dat: door die giten geven we
uiting aan onze betrokkenheid bij onze EBG. Dat is het doel van
deze campagne, dat u, dat jij die deze woorden leest, dat na kan
zeggen: »De EBG, dat ben ik!«. We zijn een kerk van dankbare
mensen, van betrokken mensen en we dagen u en jou uit om dit te
tonen door iets extra’s te geven. Laat je daartoe inspireren door de
prachtige verhalen die zullen worden verteld.
Na 2 oktober zal, met tussenpozen van ongeveer 2 maanden tel-
kens een interview verschijnen op de website, steeds in dezelfde
look & feel. Het eerste zal rond 1e Advent verschijnen. De aankon-
diging zal telkens gebeuren door een poster van de broeder/zuster
die werd geïnterviewd en een lyer met daarop een korte versie van
het verhaal dat hij/zij te vertellen heet. Zo kunnen wij elkaar in-
spireren om vierkant achter onze EBG te gaan staan!
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Uit de gemeenten
Gemeente Utrecht

Nieuwe entree Jeruëlkapel
Medio juli zijn er schilderwerkzaamheden verricht aan de buiten-
kant van de Jeruëlkapel. Het ›huis van God‹, is na de opknapbeurt
aan de binnenkant, ook aan de buitenkant grondig aangepakt
(sausen van beton, schilderen van raamkozijnen, traliewerk van de
voordeuren, nieuwe boeiboorden). Wij danken God, die ons Zijn
genade schonk, met deze nieuwe mijlpaal.

Diaconie (inzamelingsacie Voedselbank)
De liefde tot de naaste roept ons op, ons brood te delen met onze
naaste. Met deze gedachte is besloten, in samenwerking met de
VEG (Vrije Evangelische Gemeente) de voedselinzameling te hou-
den op zondagen waarop wij het Heilig Avondmaal met elkaar vie-
ren. De eerste inzameling heet op 14 
augustus plaatsgevonden. Daarna zal tweemaandelijks een inzame-
ling worden gehouden. Bedoeling is om de voedseldonatie geheel
over te nemen van de VEG Utrecht, die medio 2017 helaas haar
deuren sluit.

Aciviteiten in de Jeruëlkapel
Op zaterdag 24 september 2016 zal een beneiet concert worden
gehouden. De opbrengst komt ten goede aan het Onderhouds-
fonds. Entree kaarten zijn te verkrijgen bij zr. en br. Oosthuizen
van de EBGU.

Op 8 oktober a.s. zijn wij gastgemeente t.b.v. de  17e 
landelijke contactdag voor vrouwen. Deze dag wordt georgani-
seerd door de Centrale Vrouwen Raad (CVR). Het is een ontmoe-
tingsdag voor alle vrouwengroepen van de EBGN en belangstel-
lenden, volgens de sociaal- maatschappelijke functie van de CVR
(zie informatie hieronder). 

Siching Centrale Vrouwenraad (CVR) Evangelische Broedergemeente Nederland

Uitnodiging

17e Landelijke Contactdag
Centrale Vrouwenraad EBGN
Zaterdag 8 oktober 2016

EBG Kerkcentrum Jeruëlkapel

hema
Am I my sister’s keeper?

Ben ik mijn zusters hoedster?

Programma van 10:30 – 16:00 uur
Inloop v.a. 10:00 uur

Ivoordreef 2, 3564 AK UTRECHT
Bus 3 v.a. CS Utrecht richting Overvecht
(uitstappen: halte Oranjerivierdreef)
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Een deskundige op het gebied van Gezondheid en Educatie zal een
inleiding verzorgen en zusterkringen zullen presentaties houden
over maatschappelijke zaken die spelen in het leven van
(EBG)vrouwen en -jongeren. Met de uitkomsten van deze dag wil
de CVR beter zicht krijgen in de huidige situatie en wat anders of
beter kan, met het oog op de toekomst van haar (jongere) zusters
en hun omgeving.
De toegang is vrij. 

De collecte is bestemd voor de Europese vrouwenconferentie
2018, in Nederland.
Tip: pen/potlood meenemen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de vertegenwoordigers
van de diverse vrouwenkringen. 

zr. N. Echteld (voorzitter CVR) 06-21546301

Een wonderlijke nederzeing – de Hernhuters in ’s Heerendijk 1736-1770

De opening van deze nieuwe tentoonstelling van de Stichting Mu-
seum Het Hernhutter Huis was vrijdag 9 september jl. in de Grote
Kerkzaal van de Broedergemeente Zeist. Het is dit jaar 280 jaar ge-
leden dat de Hernhutters in Nederland hun eerste vaste nederzet-
ting hebben gesticht: ’s Heerendijk, aan de Hollandse IJssel bij IJs-
selstein. Opgravingen hebben de nodige artefacten aan de opper-
vlakte gebracht die een beeld geven van het leven in 's Heerendijk
in die tijd. Na 10 jaar reeds verplaatsten de Hernhutters hun
hoofdvestiging naar Zeist, maar de plaats is tot 1770 door Hern-
hutters bewoond gebleven, als een Posthuis des Heren. De ten-
toonstelling geet een beeld van de geschiedenis en het leven van
de Hernhutters in 's Heerendijk. Bij de opening, 9 september, werd
een korte inleiding gegeven (zie ook de lyer). De openingstijden
kunt u ook op de lyer zien. 

Het bestuur van de Stichting Museum 
Het Hernhutter Huis

Jeugdwerk EBGN

Terugblik Internaional Youth Camp 2016 (21-30 juli, Herrnhaag (Duitsland))
Het thema was ›Rock n’ Roll‹. Samen met een geweldig ervaren
team is het zomerkamp een succes geworden. We waren op de
Hernhaag, een plek waar vele broeders en zusters ijne herinnerin-
gen aan hebben. In die week hebben wij samen met de deelnemers

weer nieuwe herinneringen gemaakt! De 14+-ers kwamen uit Duits-
land, Nederland en Denemarken. 
Wij kijken uit naar het volgend zomerkamp in 2017! Verder lezen?
jeugdwerk.ebg.nl/activiteiten/internationaal-jeugdkamp/29-inter-
national-jeugdkamp-2016

Uit de provincie
Uitnodiging voor een vrouwenreis naar Suriname 
Deze reis is vooral bedoeld ter voorbereiding van de Wereldge-
bedsdag 2018, die in Suriname (met een grote Broedergemeente)
zal worden gehouden. Reisdata: 9 tot 24 maart 2017. Het wordt
een studie- en ontmoetingsreis voor vrouwen, naar Suriname.Twee
vrijwillige medewerksters van de HMH doen mee, te weten Almut
Clemens (Bad Boll) en Anneli Vollprecht (Basel). 

Comenius voor jongeren in Zeist
Op 20 juni werd op het grasveld van het Broederplein in Zeist een
Comeniusbeeld onthuld. Bewoners van het plein, huurders, ge-
meenteleden en meer dan 350 leerlingen van de basisschool »Co-
menius« met hun leerkrachten namen aan de kleine ceremonie
deel. Comenius kan voor een gemeente, die ook medeverantwoor-
delijke is van een school, voor leerlingen en leerkrachten, een goed
bindmiddel zijn. De kunstenaar Han van den Bosch heet een on-
gewone Comenius vorm gegeven: Comenius die steeds als gerijpte
oudere geleerde wordt voorgesteld, toont Han nu als jonge stu-

dent, die zijn kennis aan twee kinderen doorgeet, met zijn geloof,
zijn hoop en zijn liefde. In de toelichting bij het kleine, zeer goed
gelijkende bronzen beeld, dat de kunstenaar al in 2009 maakte,
worden de beide kinderen »Moravia« en »Bohemia« genoemd,
de beide delen van Tsjechië dus, het vaderland van Comenius.
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Zinzendorfgymnasium groeide in leerlingen-

populaie
Sinds 8 augustus bezoeken 70 nieuwe leerlingen de school in Her-
rnhut, 20 van hen geven, met hun overgang naar de bovenbouw-
klas, het startschot voor de opbouw van de Evangelische VWO-
school in Herrnhut. Daarmee verbonden is ook een naamsveran-
dering: Het »Evangelische Zinzendorf-Gymnasium Herrnhut« en
de nieuwe VWO-school heten nu samen de »Evangelische Zin-
zendorfschulen Herrnhut«.

»Kindvriendelijke gemeente«
Haltestelle Cottbus werd samen met de Lutherkirche aangemerkt
als »kindvriendelijke gemeente«. Volgens de verantwoordelijke
›kerk met kinderen en gezinnen‹ van de Raad van Kerken in Cott-
bus, Manuela Trummer, worden gemeenten gedecoreerd als ze vol-
doen aan de volgende criteria: ze moeten zich in het kader van een
evenementenserie »Bonte Avond voor Kerk en Kind« als onge-
compliceerde gastvrouwen bewezen hebben; en ze moeten 100 of
meer kinderen uit de hele kring van kerken aangetrokken hebben.
Deze evenementen worden sinds 2014 georganiseerd.

GROTERE leters & GROTERE pagina’s!

Dagteksten 2017 zijn in het Nederlands verschenen!
Als u dit EBGNieuws ontvangt, zijn ze er al: de dagtekstenboekjes
2017, in het Nederlands. 
Nadat wij in het afgelopen jaar een nieuwe lay out hebben geïntro-
duceerd, kwamen een heleboel klachten binnen over de letter-
grootte: die was duidelijk kleiner dan u gewend was. Wij begrijpen
dat het daardoor voor velen van u moeilijk was de dagteksten te le-
zen. Wij hebben intensief met de uitgever naar een oplossing ge-
zocht.
Een oplossing die aan de ene kant een grotere letter mogelijk zou
maken en aan de andere kant de voordelen van de nieuwe lay out
overeind zou houden (voordeel: een rustigere indruk van de pa-
gina's). Inmiddels is het gelukt. In elk geval is de grootte van de let-
ters weer terug gebracht naar de situatie van voor 2015. Tegelijker-
tijd is de frisse lay out gehandhaafd. De inhoud is natuurlijk dezelf-
de, die u sinds vele jaren (!) gewend bent: een Bijbels motto voor
elke dag uit het Oude en het Nieuwe Testament. De boodschap
van Gods liefde voor elke dag met daarbij een lied of een gebed.
De Bijbelse woorden verbinden ons ook in 2017 met mensen in
meer dan 50 talen, die elke dag dezelfde bemoediging of oriëntatie
ontvangen. U kunt het boekje in uw EBG-gemeente of via de web-
shop aanschafen!

Naast het Nederlandstalige boekje zijn vanaf  oktober ook de
Duitse, Engelse, Franse en Spaanse uitgaven via de webwinkel le-
verbaar. Als u het boekje weer voor uzelf of voor iemandanders wilt
aanschafen, bestel via www.dagtekstenboekje.nl 
U kunt direct met iDeal of achteraf betalen. Na ontvangst van uw
betaling staan onze vrijwilligers weer klaar om uw bestelling snel te
verzenden!

Uit het Provinciaal Bestuur
Van 30 augustus tot 2 september kwam het Provinciaal Bestuur
in Herrnhut voor haar tiende presentievergadering van 2016 bij-
een, op 26 juli vergaderde zij via een videoconferentie.

In het kader van deze vergadering, zoals gebruikelijk na een Syno-
de, constitueerde het Provinciaal Bestuur zich opnieuw. Daarbij
werd de taakverdeling tussen de bestuursafdelingen bekeken en
een paar veranderingen werden aangebracht. Op grond van de
veelvuldige wisselingen in de samenstelling van het Provinciaal Be-
stuur, in de afgelopen periode, zullen in afwijking van de gebruike-
lijke regelmatige beurtwisseling ook in de komende periode br. Jo-

hannes Welschen als voorzitter en br. Michael Schmorrde als
plaatsvervangend voorzitter fungeren.

Het Provinciaal Bestuur besloot tot implementering van het be-
sluit B&V 8/2014 in alle gemeenten van de beide grote regio‘s het
ledenadministratieprogramma ›Scipio Online‹ in te voeren.
Het gaat hier om een programma dat reeds in sommige Neder-
landse gemeenten ingevoerd is. Na vertaling in het Duits en enige
aanpassingen zal vanaf 2017 ook in de Duitse gemeenten een begin
worden gemaakt met de invoering van het programma.
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Bovendien deed Superintendent Stephan Ringeis uit Zwickau
verslag vanuit de Evangelisch-methodistische Kerk (EmK) aan het
Provinciaal Bestuur over de, in de Oost-Duitse jaarlijkse conferen-
tie van de EmK die het »Initiatief 50 voor gulle gevers« organi-
seerde. Het initiatief versterkt sindsdien het bewustzijn van leden –
ook inanciële verantwoordelijkheid – voor het in stand houden
van hun kerk, door geestelijke prikkels en economische transpa-
rantie. Door dit proces zijn de laatste jaren de kerkelijke bijdragen
in de EmK duidelijk gestegen. In beide grote regio’s van onze Pro-
vincie zijn motivatie-campagnes met soortgelijke doelstelling
reeds aan de gang of in voorbereiding.

Op 17 juli heet de Broedergemeente in Herrnhut aan een grote
christelijke familie van 17 personen uit Irak kerkasiel verleend,
aangezien niet kon worden uitgesloten, dat zij na een gedwongen
terugkeer naar Tsjechië vervolgens naar Irak zouden worden uitge-
zet. De overheidsinstanties werden over deze gang van zaken geïn-
formeerd. Asielverstrekker is de Europees-Continentale Provincie
van de Broedergemeente. Een groep van ca. 20 leden van de Broe-
dergemeente Herrnhut en anderen bekommert zich sindsdien om
allerlei zaken zoals het boodschappen doen, taallessen of begelei-
ding van de kinderen naar school, maar ook de overdracht van de
christelijke leer. Stefan heo Reichel van de Protestantse Kerk in
Beieren adviseert en begeleid de Broedergemeente bij dit kerkasiel.
Leden van het Provinciaal Bestuur hebben eind augustus gesprek-
ken gevoerd met het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Berlijn.

Eveneens is op 30 juli bij de Haltestelle in Cottbus aan een jonge
man uit West-Afrika kerkasiel verleend en de Broedergemeente
Neugnadenfeld heet op 24 augustus een Syriër uit Homs opgeno-
men. Deze drie gevallen staan helemaal los van elkaar, maar geven
samen gevolg aan het synodebesluit (B&V 14/2016).

De eerstvolgende videoconferentie van het Provinciaal Bestuur
vindt op 29 september plaats. Voor haar eerstvolgende presentie-
vergadering komt het Provinciaal Bestuur van 11–14 oktober bij-
een, in Zeist. In het kader van die vergadering vindt ook het jaar-
lijkse gesprek met de bisschoppen plaats.

Personalia

Br. Friedrich Banda is op 1 september begonnen met een vrijwil-
lig diaconaal jaar in het bovenregionale jeugdwerk van de Broeder-
gemeente, vooralsnog met Herrnhut als basis.

Op 1 oktober zal Matthias Kopka beginnen aan een dienstver-
band als jeugdwerker in Herrnhut. Hij zal daarbij voor 75% in kin-
der- en jeugdwerk van de gemeente Herrnhut en voor 25% als bo-
venregionaal jeugdwerker bezig zijn.

Het Provinciaal Bestuur benoemde br. Johann Heinrich als verte-
genwoordiger van de jeugd in de oudstenraad van de gemeente
Niesky.

Bijzondere  verjaardagen  september  en

oktober 2016

Kerstin Gutsche, Cottbus, 
met haar 50e verjaardag op 27 september

Silke Polke, Bielefeld, 
met haar 70e verjaardag op 7 oktober

Christian Weiske, Niesky, 
met zijn 60e verjaardag op 13 oktober

AGENDA in september en oktober 2016 

22.09 Amsterdam: Predikantenberaad grote kring (Amsterdam Koningskerk)
24.09 Haarlem: Cursus Jeugd en Jongerenwerk
29.09 Videoconferentie Provinciaal Bestuur
29.09 Zeist: Overleg penningmeesters EBGN 
30.09 – 03.10 Hamburg: Najaarsworkshop van het Duitse Jeugdwerk »Auf jedem Schif, ob’s dampt, ob’s segelt, gibt’s einen, der die

Sache regelt!«
30.09 – 13.10 Zeist: Jaarvergadering Unitas Fratrum – »Stichting van de eerste Nederlandse nederzetting van de Broedergemeente 

ś Heerendijk 280 jaar geleden«
01.10  Zeist: Vergadering Raad voor Diaspora 
07.10 Den Haag: Landelijke Jeugdavond 14+ 

08.10 Utrecht: Landelijke Contactdag Vrouwenraad 
11.10 – 14.10 Zeist: Vergadering Provinciaal Bestuur
20.10    Den Haag: Vergadering Moderamen van de Centrale Raad 
25.10 – 27.10 Doorn: Bezinningsdag Predikanten EBGN 
27.10 – 31.10 Neuwied: Conferentie Conciliair Proces 
29.10 Haarlem: Cursus Jeugd en Jongerenwerk
30.10 Zeist: Opening seminarie voor vicarissen (deel van de predikantenopleiding)
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ZZg Nieuws
100 jaar kinderhuis Alkmaar Suriname
Op zaterdag 3 september was er een feestelijke bijeenkomst in
Zeist om te vieren dat kinderhuis Sukh Dhaam van de Broederge-
meente in Alkmaar Suriname in 2016 100 jaar bestaat. Er was een
grote opkomst van rond de 200 belangstellenden die zich op de
een of andere manier verbonden voelen met dit bijzondere kinder-
huis. Velen zijn er zelf als kind opgevangen en hebben zich verder
kunnen ontwikkelen dankzij de goede zorg en begeleiding die ze
vanuit het kinderhuis kregen. Er is al een prachtig bedrag van bijna
€ 4.000 bij elkaar gebracht voor het jubileumgeschenk Zonnepa-
nelen voor het kinderhuis. Giten voor dit doel zijn nog steeds wel-
kom bij het ZZg (banknr. NL74 RABO 0375 2169 36 o.v.v. Zon-
nepanelen Sukh Dhaam). Op 23 oktober vindt de herdenking
plaats in Suriname zelf. 

Zendingsfeest 2016
Op 17 september a.s. vierde de hele Broedergemeente van Neder-
land samen met het ZZg het jaarlijkse traditionele Zendingsfeest
op het Zusterplein in Zeist. Vorig jaar ging de viering niet door we-
gens grote werkzaamheden op de pleinen. Het thema van dit jaar is
›Zending is delen in geloof, hoop en liefde‹. Br. Zinhagel ging voor
in de viering. ’s Middags waren er diverse workshops en er was weer
volop gelegenheid elkaar te ontmoeten als Broeders en Zusters in
de Heer. De opbrengst van de dag is bestemd voor de Zonnepane-
len voor het kinderhuis Alkmaar. We zitten op bruto
€ 9.815. Dat gaat goed. Wie weet halen wij nog de magische
€ 10.000! De gehele Broedergemeente van Nederland en alle ande-
re belangstellenden worden van harte bedankt. Er is volop gezon-
gen, gebeden en ook naar elkaar geluisterd en met elkaar gedeeld.

Unity Synod Jamaica
Van 12 tot 19 augustus werd de Synode van de wereldwijde Broe-
deruniteit gehouden. Br. Age Kramer was daar als vertegenwoordi-
ger van het ZZg als gast bij aanwezig. Hij kon merken dat het
zwaartepunt binnen de Broedergemeente steeds meer opschuit
naar het Zuiden. Een andere waargenomen tendens: er lijken nogal
wat conlicten te spelen in Broedergemeenten met vergelijkbare
achtergronden. Zo lijken gelovigen met een wat charismatische
achtergrond en gelovigen met een wat meer traditionele achter-
grond elkaar niet vanzelfsprekend te verstaan binnen de Broeder-
gemeente. We kijken of er een misschien een rol is weggelegd voor
het ZZg om uitwisseling en daarmee de Hernhutter identiteit te
versterken.

Bezoek voorgangers EBG Suriname
Van 19 september tot en met 3 oktober zullen de broeders Pansa
en Peerwijk van de EBG Suriname te gast zijn bij het ZZg. Hun
komst is een gevolg van toenemende vragen vanuit EBG gemeen-
ten naar de achtergrond van bevrijdingspastoraat. Uitwisseling van
kennis en ervaring vormt een belangrijk onderdeel in het beleids-
plan van het ZZg en dus zocht het ZZg naar mogelijkheden om
beide broeders in de gelegenheid te stellen hun deskundigheid te
delen met de gemeenten in Nederland. Inmiddels is een concept-
schema opgesteld en gemaild aan de predikanten. Het ligt in de
bedoeling dat alle gemeenten de gelegenheid krijgen te proiteren
van hun komst.

Algemene Ledenvergadering ZZg
Op 18 juni jl. hadden we de 229e ledenvergadering van het ZZg.
De opkomst van de leden, velen uit de oudstenraden van de EBG
gemeenten Nederland, was aanzienlijk hoger dan voorgaande ja-
ren. De jaarrekening 2015 en het inhoudelijk verslag 2015 werden
door de leden goedgekeurd. Br. Age Kramer hield een boeiende
presentatie over ›Zendingsverhalen‹, waarbij oud-uitgezonden
zendingsmedewerkers worden geïnterviewd over hun drijfveren en
over de vraag hoe ze nu terugkijken op hun werk van destijds in Su-
riname. Br. Schalkwijk gaf een presentatie over de samenwerking
van het ZZg met het heologisch Seminarie in Suriname, dat pas-
torale werkers en anderen van de gemeenten in Suriname opleidt
en bijschoolt maar structureel te kampen heet met een gebrek aan
inanciële middelen. 

Oproep bibliotheekwerk in Suriname
St. Onderwijs der EBG in Suriname doet via het ZZg de oproep
om een bibliothecaris (M/V) te vinden die op vrijwillige basis
voor kortere tijd kan helpen met ordening en codering van 1.500
boeken voor een van de EBG scholen in het district Brokopondo.
Tevens wordt gehoopt en verwacht dat die persoon medewerkers
van de stichting basisvaardigheden kan bijbrengen m.b.t. het bibli-
otheekwerk. Belangstellenden kunnen per mail contact opnemen
met de Algemeen Secretaris van het ZZg.

Nieuwe voorziter ZZg 
Tijdens de bestuursvergadering van 14 september is Br. Lesley
Dragtenstein door de bestuursleden gekozen als voorzitter van het
ZZg. Br. Dragtenstein was reeds waarnemend voorzitter en volgt
Br. S. Veldwachter op die in mei is afgetreden als voorzitter en als
bestuurslid na twee termijnen van 4 jaar. Br. Dragtenstein is lid van
de EBG Utrecht. Zr. Astrid Belgrave is door het bestuur gekozen
als plaatsvervangend voorzitter. Zij was reeds lid van het Zeister
Zendingsbestuur.
Br. Hette Domburg is nieuw toegetreden tot het bestuur als verte-
genwoordiger van de PKN. Br. Domburg is theoloog en heet o.a.
gewerkt in Mozambique en bij KerkinActie. Naast bovengenoem-
de leden zijn nog lid van het ZZb, de brs. 
Stefan Bernard en Rob Jonas. We wensen het bestuur veel zegen in
hun werk.  

Aart Schalkwijk, Algemeen secretaris ZZg 
(a.schalkwijk@zzg.nl)
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Uit Suriname
Gasten- en vormingscentrum in Suriname ingewijd 
Op 26 juni 2016 werd in Groningen in het district
Saramacca een nieuw gasten- en vormingscentrum van de Broe-
dergemeente in Suriname ingewijd. Tijdens deze feestelijke ge-
beurtenis was er een informatiedag van het heologisch Seminarie
van de Broedergemeente dat wel in Paramaribo gevestigd is, maar
dat met zijn vormingsactiviteiten ook in de districten tot zegen wil
zijn, alsook gelovigen buiten de Broedergemeente zou willen aan-
spreken. Leden van vele gemeenten in het land namen deel aan de
inwijdingsceremonie en grepen de gelegenheid aan, de nieuwe faci-
liteit te bewonderen. Naast vertegenwoordigers van de kerkleiding
waren ook districtscommissaris Laksmienarain Doebay en verdere
hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Een muziek- en sportpro-
gramma voor de jeugd rondde de feestdag af.

Bont programma rond 1 juli in Suriname
In de Broedergemeente in Suriname zijn er rond de viering van 1
juli bijzonder veel feestelijk-vrolijke bijeenkomsten. De reden daar-
voor is »153 jaar Keti Koti«, de 153e verjaardag van de Bevrijding
uit de slavernij, die in 1863 in Suriname als een van de laatste lan-
den ter wereld afgeschat werd. In de hoofdstad Paramaribo, maar
ook daarbuiten, kon men diverse, geestelijk omlijste concerten be-
leven door professionele kunstenaars maar ook door tieners en
kinderen uit de gemeente, alsook een orgelconcert. 
Ook het zogenoemde »emancipatielied« (Lusu un tongo dan) was
te horen. Bij de voorbede werd niet alleen gedacht aan de eigen,
overwonnen onvrijheid, maar ook aan de nog bestaande onvrijhe-
den in vele delen van onze wereld.

Jubilea gemeenten
In Suriname beleefden twee gemeenten onlangs een jubileum. De
gemeente Pontbuiten herdacht op 23 juli haar 15-jarig bestaan.
Gemeente Nieuwzorg vierde op zondag 7 augustus haar 100 jarig

bestaan. In een gloedvolle overdenking stond bisschop J. Kent
n.a.v. Ef. 2:4-10 stil bij de genade en liefde van God aan deze ge-
meente bewezen. Verschillende gemeenten uit Moengo en Parama-
ribo waren aanwezig.
Een zanggroep van de gemeente Griya Suci, alsmede een kinder-
koor o.l.v. zr. Williams luisterden het geheel op. Zelfs een wervelen-
de dans door schooljuf Forster op het lied »he King« ontbrak
niet. Bisschop E. Ritfeld deed de voorbede en sprak de zegen uit.
De gemeente begon op plantage Fortuyn aan de Commetewane.
Het eerste kind, gedoopt op 3 augustus 1916, werd later voorlezer
van de gemeente. Br. Hans Hoopdorp, een leerling ban bisschop
Ritfeld, werd de eerste geordende voorganger.

Jaarlijkse Award-uitreiking Stg. Onderwijs
De A.R. Leeuwinschool werd op 29 juli tot de beste school uitge-
roepen. Leerkracht Naomi Olensky van de Marcel Ria- school
kreeg erkenning als de beste leerkracht. De leerlingen die in de prij-
zen vielen waren Sjaiek Hasrat (Froweinschool), Dorien Pinas
(W.S.R. Ritfeldschool) en verder Joël Weibolt en Omaira Plet. 

Bezoek gastdocent Oral Thomas uit Jamaica
Van 8 t/m 19 augustus verzorgde gastdocent Oral homas een se-
rie gastcolleges aan ons heologisch Seminarie. De speerpunten
waren Caraïbische Kerkgeschiedenis en heologie. Broeder ho-
mas is verbonden aan de Universiteit van Jamaica (WUC).

Overig
Zoals gewoonlijk waren er diverse Augustusmaand-activiteiten,
o.a. een bonte avond op 5 augustus in Huize Albertine en een ge-
meenschappelijk Avondmaalviering onder leiding van bisschop E.
Ritfeld, bijgestaan door de brs. C. Akiemboto, G. Luvula, en M.
Mingoen en hun echtgenotes.

Kees van der Ziel

Uit de wereldwijde Broedergemeente
Programma Jaarvergadering 

Unitas Fratrum in Zeist
Van 30 september tot 3 oktober 2016 houdt de Vereniging Unitas
Fratrum in Zeist (www.unitas-fratrum.de) haar jaarvergadering. 
Hierbij volgt het programma:

vrijdag 30 september
19:30 uur Openingsvoordracht in de Grote Zaal,

Dr. Paul Peucker, Bethlehem/PA: 
»'s Heerendijk - neue Forschung aus den Archiven« 
(’s Heerendijk - nieuw archiefonderzoek)

aansluitendis er een moment voor ontmoeting en een rondleiding
door de nieuwe expositie

zaterdag 1 oktober
11:15 uur Voordracht Dr. John Exalto, Amsterdam: 

»De geschiedenis van Hernhutter opvoeding en onderwijs
in de 18e eeuw in Nederland«

14:00 uur Rondleiding door Zeist, ds. Markus Gill
16:30 uur Voordracht Dr. Heidrun Homburg (PD), Bazel:

»Kersten & Co. in de stormen van de tijd 1913/14 tot
1941«

19:00 uur Zangdienst
   Aansluitend koie/thee met iets lekkers en ontmoeting
met gemeenteleden

zondag 2 oktober
13:30 uur Uitstapje naar de overblijfselen van 's Heerendijk bij

IJsselstein en het Comenius Museum Naarden, rond-
leiding door de directeur van het museum Hans van
der Linde

20:00 uur Voordracht in de Grote Zaal, Susanne Kokel, Siegen:
»Anton, Jacky, van Wees & Co. – de Zeister Gemeentebe-
drijven en de Financiële directie in Herrnhut.«
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maandag 3 oktober
9:30 uur voordracht Dieter Gembicki, Le Lignon: 

»Ein Echo aus der südranzösischen Diaspora: Briefe an
Br. Duvernoy, damals in Zeist (1766).« (Een echo uit de
disapora in Zuid-Frankrijk: Brieven aan br. Duvernoy,
destijds in Zeist (1766))

De deelnamekosten zijn vanwege het uitgebreide programma dit
jaar gesteld op € 50 per persoon. De voordrachten worden in het
Duits gehouden. Over de mogelijkheid van vertaling van afzon-
derlijke voordrachten in het Nederlands vindt nog afstemming
plaats.
Ik verheug mij erop u tijdens de jaarvergadering weer te zien en
groet u hartelijk,

Ludwig Winter, secretaris Unitas Fratrum

Heimelijke verdrijvingsacies in Tanzania?
Meer dan 5.000 mensen moesten in Zuid-Tanzania op last van de
eigen regering reeds hun stamgebied ver-laten. In een gebied, zo
groot als Italië, zullen investeringen op agrarisch gebied door on-
der andere de irma’s »Nestlé«, »Unilever« en »Bayer« de huidige,
door boeren bewerkte, weidegrond veranderen in een reusachtige
vlakte voor economische productie in de landbouwsfeer. De We-
reldbank subsidieert het mammoetproject met een lening van
meer dan 70 miljoen US-dollar. De regering zal in het vruchtbaar-
ste deel, een derde van het land, met het project »SAGCOT«
(Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania), dat zich
over 20 jaar uitstrekt, buitenlandse investeerders aantrekken voor
het bevorderen van de agrarische sector en zo de armoede bestrij-
den.
De regering van de Bondsrepubliek verklaarde dat haar niets be-
kend is van verdrijvingen.

Enorm voorkomen helium ontdekt
Wetenschappers uit Oxford hebben in samenwerking met een ir-
ma uit Noorwegen in het Tanzaniaanse deel van de Oost-Afri-
kaanse laagvlakte een enorm voorkomen aan Helium in de bodem
ontdekt. De 1,5 miljard kubieke meter aan Helium, welke in de
bodem aanwezig is, komen overeen met het zevenvoudige van de
wereldbehoete aan Helium. Het zeldzaam voorkomende edelgas
wordt voor medische apparatuur en voor onderzoek veelzijdig in-
gezet, o.a. in computeronderzoeksprogramma’s, in koeltechniek, in
telescopen en bij ruimtevaartonderzoek. Het was de eerste keer dat
na een doelgericht onderzoek het voorkomen van Helium werd
gevonden. Tot nu toe werd Helium toevallig bij olie- en gasborin-
gen en dan slechts in geringe hoeveelheid ontdekt. De waarde van
het voorkomen wordt geschat op ongeveer 4,5 miljard US-dollar.

Grote keten van uraniummijnen gepland
De regering van Zuid-Afrika heet het plan om in de Karoo-woes-
tijn, een ca. 70 km lange keten van oppervlakte, mijnbouw voor
het winnen van uranium toe te laten. Voorheen heet de onderne-
ming »Tasman RSA Mines« opgeroepen tot publieke menings-
vorming hierover. Dit was nodig om een licentie voor 30 jaar win-
ning te verkrijgen. Zowel het departement van Milieuzaken van de
West-Kaap Provincie alsook diverse nutsorganisaties (NGO’s)
dienden hun bezwaren in. Niet slechts de aangrenzende boerderij-
en worden getrofen, maar vooral zal de winning gevaarlijke conse-
quenties voor de rivieren hebben. Hierdoor worden vele mensen
en een groot deel van het land bedreigd door stralingsbesmetting.

Een Zuid-Afrikaans Instituut heet reeds verhoogde straling in eni-
ge gebieden gemeten. Men gaat er vanuit dat deze stralingen terug-
gaan op uranium-afval dat door de onderneming wordt achterge-
laten.

Jan-Hus-gedenkdag in Musawas
In de gemeenten van de provincie Nicaragua speelt de »6e juli«,
een van de in totaal tien gedenkdagen van de Broedergemeente,
een belangrijke rol. Op 6 juli 1415 stierf de reformator Jan Hus als
Maartelaar op de brandstapel in Konstanz. Vorig jaar kreeg deze
gedenkdag naar aanleiding van het 600-jarig jubileum ook in de
Europees-Continentale Provincie alle aandacht. In de Broederge-
meente van Musawas, een gemeente bestaande uit Mayangna’s, was
er op de viering van 6 juli een Avondmaal en aansluitend een Lief-
demaal. Daarvoor werd voor dit Liefdemaal gezamenlijk brood ge-
bakken. Momenteel zijn er vier Mayangna’s in Bilwi die afstuderen
als radiotechnicus, zodat zij de »Hernhutter radio in Musawas«
(nog een pilotproject) voortaan professioneel kunnen begeleiden.

Uniteits-Synode beëindigd
Onder het motto »Samen eenheid onderkennen« kwam op 19 au-
gustus 2016 de 43e Synode van de wereldwijde Broedergemeente in
Montego Bay (Jamaica) tot een einde. In deels inspannende be-
raadslagingen werden meer dan 80 voorstellen behandeld. Nieuwe
bestuursorganen werden opgericht, waaronder een kantoor voor
Uniteit-brede jeugdzaken met een zetel in de Uniteitssynode. De
Unity Women’s Desk heet in de toekomst een vertegenwoordig-
ster zonder stemrecht in de Uniteitssynode. In de afvaardiging van
elke Provincie voor de Uniteitssynode zal in de toekomst tenmin-
ste een vrouw vertegenwoordigd zijn. Twee van de door de Euro-
pees-Continentale Provincie ingediende voorstellen betrefende
handhaving van de inanciële inrichting van het werk op Star
Mountain (Palestina) en van het Uniteitsarchief in Herrnhut ble-
ven zonder succes. Lang werd er gesproken over begrip en inhoud
van het ambt, vooral over de rol van de bisschoppen in verhouding
tot de kerkleiding. Over Homoseksualiteit en huwelijk kregen die
stemmen de meerderheid, die de visie van in het bijzonder de
Noord-Amerikaanse en de Europees-Continentale Provincie afwij-
zen. Af en toe bestond de ernstige zorg, dat de discussie tot een
scheuring in Uniteit zou leiden. Verder werden er nieuwe Uniteits-
provincies en Zendingsprovincies bevestigd en verkiezingen voor
de bestuursraden van de wereldwijde Broedergemeente afgerond. 
Met bijzondere belangstelling werd in Nederland de kwestie  Ker-
sten & Co. gevolgd. Besloten werd dat de overdracht van de in
1981 (onder bepaalde voorwaarden) toegezegde 24 procent van de
aandelen van de Firma C. Kersten & Co. zo snel mogelijk plaats
zal moeten vinden.

Hernhuter blazers Voor de radio in Canada
In de Broedergemeente in Labrador kent sinds enige jaren het werk
van de traditionele Herrnhuter Blazers een opleving. Uit de ge-
meenten Hopedale, Makkovik en Nain komen overwegend in-
heemse blazers (m/v), die zich verenigd hebben in de »Tittulautet
Nunatsiavuttini«, het »Blazerskoorwerk in Labrador«. Omdat
een Blazerskoor in het uitgestrekte noordoosten van Canada iets
heel bijzonders is en omdat het de kwaliteit van het koor voortdu-
rend omhoog brengt, verheugt zij zich op een grote populariteit.
Deze muziek is vaak te beluisteren via de Canadese radio. Het Bla-
zerskoor heet ook een eigen Facebook-pagina, waarop data en be-
richten te lezen zijn alsook meerdere klankvoorbeelden te horen.
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Kerk in Nunapitchuk weer in gebruik
De kleine houten kerk van de Broedergemeente Nunapitchuk in
Alaska is momenteel weer beschikbaar voor bijeenkomsten. Een
maand geleden was de kerk tijdens een storm zwaar beschadigd ge-
raakt en deels ingestort, wat een scala aan verdere schadeposten
met zich meebracht. De kerk wordt door leden van de Broederge-
meente in een landelijke, dun bevolkte Kuskokwim-Regio be-
zocht, waar overwegend mensen van het Yup’ik-volk wonen. In de
weken na de ramp hadden de gemeenteleden 28.000 US-Dollar
bijeengebracht voor de reparatie van hun kerk en kwamen ze bijeen
in een gehuurde ruimte. De Broedergemeente in Alaska ontstond
in 1885, nadat het gebied in 1867 door koop eigendom werd van
de VS.

Meisjes in Blueields wonnen bij een wedstrijd 

in technisch kunnen
In Blueields aan de zuidelijke Atlantische Kust van Nicaragua runt
de Broedergemeente het »Collegio Moravo«, een middelbare
school, die geldt als eerste school voor vervolgonderwijs aan de
Costa Atlantica en zeer geliefd is. Een hele groep leerlingen, zowel
meisjes als jongens, deed onlangs mee aan een wedstrijd in natuur-
wetenschap en techniek. De wedstrijd moet de ontdekking en het
stimuleren van veelbelovend talent dienen. Zes meisjes uit het Col-
legio streden in 2016 in deze wedstrijd om de eer. Het Collegio
kreeg zo in de beide oostelijke autonomen Republieken van Nica-
ragua bekendheid en met hun project kregen ze de eerste prijs.

Vrouwenordinaies in de Broedergemeente op 

Cuba
Alay Gonzalez Rosado en Tania Sanchez werden op zondag 28 au-
gustus 2016, in Havanna op besluit van de kerkleiding als eerste
vrouwen in de Broedergemeente op Cuba geordend door bisschop
Samuel Gray (VSA-Zuidprovincie) tot vrouwelijke pastores.
Zr. Sallie Greenield heet in opdracht van de Unity Women’s Desk
deelgenomen aan de viering van de ordinatie. De Broedergemeente
op Cuba heet sinds de Uniteitssynode op Jamaica (12-19 augustus
2016) de status ontvangen van Zendingsprovincie. Zij ontvangt
vooral steun van de Noord-Amerikaanse zendingsorganisatie
(Board of World Mission). Vanaf 11 januari 2013 geniet de Broe-
dergemeente op Cuba de oiciële erkenning. Er zijn acht gemeen-
ten en veertien algemene vriendenkringen in Havanna, Matanzas,
Holguin, Camaguey, Mayabeque en Guantanamo.

 

UNITEITSGEBEDSWACHT
07.09 – 05.10 Nicaragua
05.10 – 06.10 Zambia
07.10 – 30.11 Zuidwest-Tanzania

Uit de oecumene
Van het Nederlands Bijbelgenootschap ontvingen wij onderstaand be-
richt:

Naionale Bijbelzondag 2016: ›Vier je Bijbel‹
Honderden kerken in Nederland houden op 30 oktober - Na-
tionale Bijbelzondag - een feestelijke dienst waarin ze stilstaan
bij de Bijbel. Het thema is dit jaar ›Vier je Bijbel‹, aansluitend
bij het Bijbeljaar 2016. Het Nederlands Bijbelgenootschap be-
nadrukt daarmee hoe belangrijk het is dat de Bijbel begrijpe-
lijk vertaald en gemakkelijk verkrijgbaar is.
Nationale Bijbelzondag is in de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot
een dag waarop zo’n 500 kerken stilstaan bij hun inspiratiebron: de
Bijbel. »In het Bijbeljaar 2016 roepen we alle kerken van Neder-
land op om Bijbelzondag te vieren«, zegt directeur Rieuwerd Bui-
tenwerf van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). »Ook vra-
gen we de kerken om wereldwijd mensen toegang te geven tot een
Bijbel in de eigen taal. Dat kan door onze projecten in onder ande-
re Ethiopië, Tsjernobyl en Cuba inancieel te steunen.«

Bijbelquiz en speciale Alef-ediie
Het NBG helpt kerken om Bijbelzondag tot een feestelijke dag
voor de hele gemeente te maken met materiaal voor jong en oud.
Predikanten kunnen een dienstschets opvragen met liturgische
suggesties en een toelichting op Lucas 4:16-21. Voor kinderen is er
onder meer een speciale bijbelzondag-editie van het kinderblad
Alef. Ook kunnen ze meedoen met de Grote Bijbelquiz voor kin-
deren. Zo’n bijbelquiz is er ook voor de volwassenen. De materia-
len zijn gratis verkrijgbaar via bijbelgenootschap.nl/bijbelzondag

Rijkdom
Een van de predikanten die jaarlijks Bijbelzondag organiseert, is
ds. Bert de Lange uit Hardenberg. Hij liet tijdens de kerkdienst
eens een ilmpje zien van een dorp in Afrika, waar de Bijbel in hun
eigen taal door de hele bevolking feestelijk werd binnengehaald.
»Wat een rijkdom is het om over dit boek te kunnen beschikken«,
zegt De Lange. »Zonder Bijbel was ik waarschijnlijk geen christen
geweest.« 

Met vragen naar aanleiding van dit bericht kunt u terecht bij 
Peter Siebe, perscoördinator psiebe@bijbelgenootschap.nl.

Week van gebed 2017
MissieNederland en de Raad van Kerken hebben het thema en het
beeldmerk van de volgende Week van Gebed om eenheid onder de
christenen (15-22 januari 2017) bekendgemaakt. De gebedsweek
zal in het teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar
Reformatie. Met de slogan ›Jouw hand, mijn glimlach‹ maken de
organisaties het thema concreet.
»Het is vijhonderd jaar geleden dat een vernieuwingsbeweging in
de kerk een naam en een gezicht kreeg: Maarten Luther kaartte 95
stellingen aan en dat werd het begin van de Reformatie. Voor Lu-
ther was de verzoening met God door het bloed van Jezus Christus
de kern. Het is tragisch dat dit belangrijke besef toch een scheur
door de kerk is geworden«, stellen Willem Smouter, voorzitter
MissieNederland en Dirk Gudde, voorzitter van de Raad van Ker-
ken in een korte inleiding op het materiaal. Ze spreken de hoop
uit, dat het materiaal zal helpen de kloof te slechten.
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De Duitse kerken hebben dit jaar het internationale materiaal
voorbereid en daarin het thema ›verzoening‹ centraal gesteld. Stap
voor stap volgt de tekst Paulus’ woorden over de liefde van Chris-
tus die mensen drijt (2 Korintiërs 5:14-20). Dirk Gudde, voorzit-
ter Raad van Kerken: »We bidden dat deze drijfveer de verdeeld-
heid overstijgt en christenen bijeen brengt«.
Het materiaal wordt internationaal uitgebracht door de Wereld-
raad en het Vaticaan. Een projectgroep in Nederland, die vanuit de
Raad van Kerken geleid wordt door Geert van Dartel, heet het
materiaal vertaald en verder bewerkt zodat het geschikt is voor ge-
bruik in Nederlandse oecumenische vieringen en ontmoetingen.
Juist in de Nederlandse projectgroep, die bestaat uit een brede ver-
tegenwoordiging van de kerk: van rooms-katholiek tot protestant,
van doopsgezind tot evangelisch, krijgt die eenheid handen en voe-
ten, zegt Dorina Nauta, projectleider Week van Gebed bij Missie-
Nederland.

Laatste levensfase
Er is een kerngroep gestart die het gesprek in de kerken begeleid
over de zinvolle invulling en begeleiding van de laatste levensfase.
De terminologie is bewust iets breder geformuleerd dan ›euthana-
sie‹. De kerken willen een bijdrage leveren aan de publieke gedach-
tebepaling.

(Bron: E-lits Raad van Kerken)
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Diensten van de Broedergemeente in Nederland
Amsterdam-Stad en Flevoland: elke zondag om 10:30 uur in de »Koningskerk«, Van ’t Holaan 20, Amsterdam
Almere: elke 1e , 3e en 4e zondag om 14:00 uur in de »Lichtboog«, Klokkeluiderstraat 10, Almere
Lelystad: elke 2e zondag om 14:00 uur in de »Waterbever«, Voorstraat 313, Lelystad
Website: www.ebga.nl

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

Arnhem: elke 2e , 3e en 4e zondag om 12.15 uur in de »Waalse Kerk«, Gasthuisstraat 1, Arnhem-Centrum

‘s-Hertogenbosch: elke 4e zondag om 14:00 uur, Evertsenstraat 33, ‘s-Hertogenbosch

Groningen: elke 2e en 4e zondag om 14:00 uur in »De Fontein«, Eikenlaan 255, Groningen

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

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

Rotterdam: elke zondag om 10:45 uur, Avenue Concordia 111, Rotterdam
Maassluis: elke 2e zondag om 14:00 uur in de »kerk van de NPB«, Constantijn Huygenstraat 1, Maassluis
Dordrecht: elke 1e zondag om 14:00 uur in de »Lutherse kerk«, Vriesestraat 20-22, Dordrecht
Website: www.ebg-rotterdam.nl
Evangelische Broeder en Zustergemeente (EBZG): elke zondag om 11:45 uur in de kerkgebouw van de »Zevende-dags Adventisten«, 

Minstreelstraat 9, Rotterdam
Website: www.ebzg.nl

Utrecht: elke zondag om 12:00 uur in de »Jeruëlkapel«, Ivoordreef 2, Utrecht-Overvecht
Website: www.ebgu.nl

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

Landelijke Werkgroepen

Javaans Christelijke Werkgroep: elke 1e en 3e zondag om 14:45 uur in Rotterdam, Avenue Concordia 111, Rotterdam
Landelijke Hindoestaans Christelijke Werkgroep:

elke 1e zondag om 14.00 uur in Amsterdam Zuidoost, Kortvoort 73, Amsterdam-Zuidoost
elke 2e zondag om 14.00 uur in Den Haag, Chasséstraat 1, Den Haag
elke 3e zondag om 11.30 uur in »De Brug«, Mathenesserweg 13A, Rotterdam -West
elke 4e zondag om 14.00 uur in Zeist, Zusterplein 12, Zeist

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