
 
EVANGELISCHE  
BROEDERGEMEENTE UTRECHT 
KWARTAALBRIEF  
Augustus – Oktober 2021/ NR 03 

 

 

 



2 

 
OVERDENKING  
 
Overdenking Matteüs 11:28-30 (NBV) 
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan 
zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben 
zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 
want mijn juk is zacht en mijn last is licht. 
 
De zomertijd is meestal de tijd dat wij op vakantie gaan. Het kerkelijk 
seizoen is ten einde en wij verlangen naar rust na het harde werken. 
Vaak schijnt er een heerlijk zonnetje en iedereen is vrolijker, er wordt 
niet veel van ons verwacht. Iedereen is toe aan rust. 
Al voor het tweede jaar hebben wij echter te maken met een 
wereldwijde pandemie, die zorgt voor veel onzekerheid. In het mooie 
seizoen waarin wij willen genieten van onze rust en op vakantie willen 
gaan, hebben wij te maken met verwarrende berichten die onze 
zomerstemming overheersen. 
Wij moeten nadenken en een mening hebben over vaccinaties, de 
toename of afname van het aantal besmettingen, zomerse activiteiten 
die niet meer door mogen gaan, wel of niet op vakantie naar het 
buitenland en onduidelijke restricties die overal gelden.  
Om maar niet te spreken over de vraag hoe het zit met coronabewijzen, 
testen en quarantaine. 
Bovendien horen wij ook berichten over wereldwijde 
klimaatveranderingen: veel regen in Nederland, bosbranden in Italië, 
Griekenland en Turkije, sneeuw in Brazilië en storm en overstromingen 
in Europa en Azië. 
 
Kortom er zijn veel dingen waar wij ons druk om maken. En midden in 
deze onrust zegt Jezus: Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder 
lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Is dat niet waar wij naar 
verlangen? Met onze rugzak vol met alle vragen en onzekerheden naar 
Jezus toe gaan.  
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Lekker op het strand liggen met eten en drinken binnen handbereik, om 
uit te rusten en bij te komen van alles wat wij hebben meegemaakt.  
Jezus zegt zelf dat wij met een gerust hart naar Hem toe kunnen komen 
en al onze zorgen bij Hem kunnen achterlaten.  
Hij wil ons rust geven. Laten wij dus naar Jezus toe gaan. Als wij onze last 
aan Hem geven, wordt onze rugtas lichter.  

 
 
 
Samen herdenken en vieren dat de Heilige Geest de broeders en zusters 
van onze Broedergemeente geïnspireerd heeft om de wijde wereld in te 
trekken om anderen over de liefde van God te vertellen. En dat wij zelf 
ook weer geïnspireerd worden om met veel liefde ons eigen werk te 
doen. Om samen te werken aan Gods Koninkrijk. 
Want als wij tot rust gekomen zijn bij Jezus, kunnen wij er weer 
tegenaan. Onze last is lichter geworden en er is weer ruimte in onze 
rugtas. En in die rust kunnen wij met Jezus aan het nieuwe seizoen 
beginnen. Want Jezus zegt: mijn juk is zacht en mijn last is licht. 
 
Ik wens u een gezegende zomertijd toe. 
 

 [zr. Sandra Oosterwolde] 
 
 

Terwijl ik deze overdenking schrijf schijnt 
de zon in mijn tuin. Na de regen van de 
afgelopen dagen, kan ik straks weer 
heerlijk in de tuin zitten en genieten van 
het mooie weer. Ik hoop dat het mooie 
weer blijft aanhouden zodat wij allemaal 
ervan kunnen genieten en tot rust komen.  
Ik hoop ook dat wij kunnen genieten van 
de feestelijke Augustusmaand-
Hernhuttermaand. 
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KERKDIENSTEN in Utrecht (Fysiek & Online) 
De erediensten zijn zondags vanaf 12.00 uur te bezoeken en te volgen. 
Van harte welkom! Elke zondag vanaf 11.30 uur is de kerk open. 
De link vindt u in het Whatsapp bericht of op de website: www.ebgu.nl 

 
 15 augustus             PREEKDIENST 
                                    Voorganger: Zr Sandra Oosterwolde 
 
 22 augustus             PREEKDIENST  

            Voorganger: Zr. Patricia Terborg 
 
 29 augustus             PREEKDIENST  

            Voorganger: Bisschop Humbert Hessen     
 
  5 september           START ZONDAG - GEZINSDIENST 

            Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 

 12 september          PREEKDIENST 
                                    Voorganger: Ds R. Mijnals - Doth 
 
 19 september         PREEKDIENST  
                                   Voorganger: Zr. Sandra Oosterwolde 
 
 26 september         PREEKDIENST 
                                   Voorganger: Br. Kensley Vrede 
 
   3 oktober               PREEKDIENST - Oogstfeest 
                                   Voorganger: Ds Rhoïnde Mijnals - Doth 
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KERKDIENSTEN in Utrecht (Fysiek & Online) Vervolg 
 
Gemeente zijn in een bijzondere tijd, corona tijd 

 
 
 

 
   10 oktober            PREEKDIENST & HEILIG AVONDMAAL 
                                   Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
   17 oktober              PREEKDIENST  
                                    Voorganger: Zr. S. Oosterwolde 
 
   24 oktober             PREEKDIENST  

            Voorganger: Ds. R. Mijnals - Doth 
 
   31 oktober            DIENST voor Jong & Oud   

            Voorganger: Br. Jeremy Jonas   
 
  7 november            PREEKDIENST  

            Voorganger: Ds. R. Mijnals - Doth 
 

  14 november          PREEKDIENST 
                                    Voorganger: Br. Hardley Mijnals 
 
  21 november          PREEKDIENST 
                                    Voorganger: Zr. Sandra Oosterwolde 
 
  28 november          PREEKDIENST – HOSIANNADIENST 
                                    Voorganger: Ds. R. Mijnals - Doth 
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 BERICHTEN UIT DE OUDSTENRAAD VAN DE VOORZITTER 
 
In deze vakantieperiode is het wat kalm in onze gemeente. En toch … 
komen er aardig wat mensen naar de diensten op de zondag.  
En dat is goed. Inmiddels mag er worden gezongen en dat is heel fijn, 
want we zijn een zingende gemeente. Wij delen ons geloof met elkaar 
door middel van het zingen. Zo hebben wij het geleerd. 
 
De afgelopen tijd is het kalm zoals eerder opgemerkt. Straks als de 
scholen weer beginnen kan het volle leven er weer tegenaan. Vooral 
onze jongeren mogen dan weer of vanaf het begin naar school. Wij 
hopen dat zij een goede leraar / lerares mogen ontmoeten in de klassen. 
 
Weet u, zondags komen wij samen in de Jeruëlkapel met maximaal 45 
leden en de diensten worden gestreamd zodat onze leden thuis samen 
de eredienst kunnen beleven. Komt u ook eens (weer) een dienst 
bijwonen. U moet u zich daarvoor nog aanmelden bij br. Harar. Maar het 
kan tegenwoordig heel makkelijk vanaf de website. 

 
Start Augustusmaand Hernhuttermaand. 
De Augustusmaand is weer gestart en wij hebben de lintjes gekocht.  
Het thema van de augustusmaand is: ‘Ik weet mijn Redder leeft.’ Job 
19:25. In de augustusmaand gedenken wij belangrijke gebeurtenissen in 
de geschiedenis van de Broedergemeente. Zoals de opwekking op 13 
augustus 1727 tijdens de viering van het Heilig Avonmaal in de kerk in 
Berthelsdorf op loopafstand van Hernhut. Maar ook op 17 augustus 
1727 een opwekking onder de kinderen. Dit werd het latere kinderfeest.  
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Op 20 augustus 1732 vertrokken de 1e zendelingen uit Hernhut naar  
St Thomas en begon het zendingswerk van de Broedergemeente 
wereldwijd. 
 
Oudstenraadsverkiezingen uitgesteld. 
De verkiezingen zijn uitgesteld en worden gehouden op 29 september 
a.s. Uiterlijk vier weken van tevoren, rond 29 augustus a.s. ontvangt u 
een brief over de verkiezingen met een stembiljet en een 
retourenveloppe. Er zal schriftelijk worden gestemd. 
Om aan de verkiezingen deel te kunnen nemen moet u als gemeentelid 
de KB verplichtingen in 2019 en 2020 hebben voldaan.  
Ieder gemeentelid dat minimaal € 180 aan KB heeft afgedragen per jaar 
(minimaal € 15 per maand) ontvangt een stembiljet via de post.  
 
Pastoraat 
Voor pastorale gesprekken staat de dominee ter beschikking. U kunt 
haar bellen voor een afspraak. Dat kan dagelijks van 9.00 tot 10.00 uur. 
Of van 18.30 uur tot 19.30 uur. Ook kunt u via Whatsapp of email om 
een gesprek aanvragen. 
Een ieder, hetzij een lid of vriend van de gemeente, die behoefte heeft 
aan een pastoraal gesprek om welke reden dan ook kan om een 
dergelijk gesprek vragen. U kunt zich daarvoor melden bij onze 
predikant of één van de leden van de Oudstenraad. Ook kunt u vragen 
om aandacht te schenken aan een ander. Samen zien wij om naar onze 
naaste. Wij hebben elkaar daarvoor nodig.    
 
Catechisatie 
In september a.s. start de belijdeniscatechisatie. U kunt zich hiervoor 
aanmelden. Dat kan bij de dominee of een lid van de Oudstenraad. 
 
Nieuw schooljaar 2021/2022 
En zo begint het nieuwe schooljaar weer. Iedere leerling begint in een 
nieuwe klas of groep. Dat is best spannend, maar ook heel leuk. 
Op 5 september a.s. starten wij met de gezinsdienst. Een dienst waarin 
wij samen zullen bidden en zingen om een goed schooljaar. 
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De Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (URSK) 
Op 9 juni 2022 wordt een viering gehouden in het kader van Utrecht 900 
jaar. Daarin wordt verwacht dat de kerken, die een belangrijke rol  
hebben gespeeld in het ontstaan van de stad, deelnemen in een viering  
in de Domkerk. Verder worden wij uitgenodigd mee te werken aan een 
Muziekconcert en een Open dag in de kerk. Zr. Terborg heeft zitting in 
de organisatiecommissie van het URSK en zal ons steeds op de hoogte 
houden van de activiteiten. 
 
Herinrichting Ivoordreef 
Wij hebben elkaar nodig in de inrichting van de Ivoordreef. U bent al 
geïnformeerd over het feit dat de Jeruëlkapel niet verhuizen zal naar 
een andere locatie in het plangebied. Er moet wel een nieuwe 
geluidshindernorm worden vastgesteld en de gevolgen voor ons 
kerkgebouw. Het gaat om geluidsisolatie en dubbel glas in de kerkzaal. 
Afgesproken is dat dit zal worden onderzocht. Tevens wordt op verzoek 
van de projectontwikkelaar de mogelijkheid voor nieuwbouw van de 
Jeruëlkapel met woningen boven de kerk, op de huidige locatie 
onderzocht. Voor al deze opties is het uitgangspunt dat de Oudstenraad 
niet zonder meer akkoord gaat met de kosten die de activiteiten met 
zich meebrengen. 
 
De oudstenraad wenst u allen een: 

 
 
Als de Heiland maar eenmaal een toegang zo groot als het 
oog van een naald tot het hart van een mens heeft gevonden, 
maakt Hij zelf die opening van dag tot dag groter. 

 Graaf Nicolaus Ludwig von Zinzendorf 
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FINANCIËN – Bericht van de Penningmeester 

Beste broeders en zusters,                                                                           
Dank voor uw trouwe offerande elke zondag. Zoals eerder is vermeld 
verdelen we de collecte in drieën. De 1e voor de gemeente, de 2e voor 
een speciaal project en de 3e collecte is voor het kerkgebouw. 

 

Datum Doel, 2e offerande  Bedrag (euro) 

 2 april Centrale Broederraad NL    97,66 

 9 april Renovatie kerk Neugnadenfeld    97,66 

11 april Kinderkerk EBG Utrecht    97,66 

19 april Ouderen Soos Utrecht    97,66 

25 april Diaconale collecte NL /Suriname (ZZg)    97,66 

  2 mei Bomen in Herrnhut    97,66 

  9 mei Jeugdwerk Utrecht    97,66 

Hieronder de verdeling van de offerande 
2e kwartaal 2021 voor de doelen.  

Weet u trouwens dat de kerk (dus ook de 
EBG) geen subsidie krijgt van de 
overheid? 

Weet u dat binnen niet al te lange tijd 
elke EBG gemeente in NL self supporting 
moet zijn. Dat betekent dan we niet meer 
financieel ondersteund worden door 
Duitsland. Hoe kunnen wij dat in EBGU 
waarmaken? Uw ideeën zijn van harte 
welkom. 



10 

                                                                                                                     

Kerkelijke bijdrage per 30 juni 2020 € 32.490,00                                                          

Kerkelijke Bijdrage per 30 juni 2021 € 30.330,00                                                                             

T.o.v. vorig jaar is de KB met € 2.160 gedaald.                                         

Goed om te weten voor uw familie en vrienden die lid zijn van de 
Broedergemeente. De KB is een verplichting voor alle doop- en 
belijdende leden vanaf 18 jaar. Hoeveel is de Kerkelijke bijdrage?          
De Kerkelijke Bijdrage is per persoon, per maand, 3% van uw netto 
inkomen (met een minimum van € 15,00). Een voorbeeld: Verdient u 
netto 1000 euro per maand? Dan is de Kerkelijke Bijdrage 30 euro per 
maand.                                                                                                                     
NB: als het voor u, op één of andere reden, niet mogelijk is de Kerkelijke 
Bijdrage te betalen, laat het dan weten aan de Penningmeester. Dan 
wordt daar rekening mee gehouden, bv met de OR-verkiezingen straks. 

16 mei Doorgangshuis Suriname (ZZg)    127,66 

23 mei Centrale Raad       97,66 

30 mei Raad van Kerken Nederland (ECP)      97,66 

  6 juni Noodhulp Suriname (ZZg)    159,68 

13 juni Noodhulp Suriname (ZZg)    580,00 

20 juni Nederlands Bijbelgenootschap       97,66 

27 juni Diaconie Utrecht    137,66 

   Totaal 2e collecte 1.550,96   

   Totaal 1e collecte Eigen gemeente 1.876,08 

  Hypotheekfonds     688,03 

  Onderhoudsfonds     210,23 

  TOTAAL 2e kwartaal  4.325.30 
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BERICHT VAN OVERLIJDEN 

 

Bij een tragisch ongeval zijn de broertjes Isay en Noah Gesser                    
30 juli j.l. om het leven gekomen.                                                                                       

Het zijn de zonen van Perry Gesser en Angela Zinser en de kleinkinderen 
van zr Ria en br Harry Gesser. 

Wij wensen de ouders, zus, en grootouders en alle nabestaanden        
Gods troost en onmisbare nabijheid toe, om dit immens verdriet te 

kunnen dragen. 

De uitvaart heeft dinsdag 10 augustus plaats gevonden. 

 

 



12 

HET LIED EN HAAR ACHTERGROND 
 

Houdt Gij mijn handen beide, met kracht omvat. 
Geef mij uw vast geleide op smalle pad. 

Alleen kan ik niet verder, geen enk’le tree. 
Neem trouwe ziele herder mij, arme, mee. 

 
Dit lied is in de 18e eeuw geschreven door Julie von Hausmann. 
(Geboren in 1826). Zij was de bruid van een Hernhutter zendeling, die 
zou worden uitgezonden naar Groenland. Zij zouden trouwen en dan 
samen de zending ingaan. Toen het zover was, werd Julie ernstig ziek.  
Ze had nauwelijks kans op herstel. Zonder zijn bruid is de bruidegom 
vertrokken naar het verre Groenland. Maar eerst trouwde ze nog aan 
het ziekbed. Ze namen afscheid, na menselijke berekening voorgoed. 
Maar er gebeurde een wonder. Julie von Hausmann werd beter.  
Julie besloot naar haar man te gaan en pas na enkele maanden kon ze 
per schip vertrekken. Toen zij op Groenland aankwam was zij net op tijd 
voor de begrafenis van haar man…  
Op dat onherbergzame Groenland moest ze vervolgens maanden 
doorbrengen voordat er weer een schip was, dat haar terug kon 
brengen. En in dié tijd, in die tijd van wachten, in die tijd van huilen, 
schreef zij dat wereldbekende lied: Houd Gij mijn handen beide, met 
kracht omvat… 
Wat zou het begrijpelijk geweest zijn, als Julie von Hausmann met haar 
geloof had gebroken. Als ze had gezegd: “vergeet het maar, dat God ons 
liefheeft.” Maar integendeel. Verslagen tot in het diepst van haar hart 
heeft ze het uitgehuild: “Houd Gij mijn handen beide, met kracht 
omvat”. Ze wist het zeker: als God haar niet zou vasthouden, dan zou ze 
wegzakken in de meest diepe poel van ellende. Ze klemde zich vast aan 
Hem, die de nacht en ook de morgen in Zijn hand heeft. 

Op d’ ongewisse baren van d’ oceaan,                                                                 
in stormen en gevaren, grijp, Heer mij aan!                                                         

Ik zie, Uw aanschijn blinken in duistre nacht.                                            
Behoed mij daar voor zinken door Uwe macht!       

 [RMD] 
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DE GESCHIEDENIS VAN DE EBG – JOHANNES (JAN) HUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johannes (Jan) Hus (1371 – 1415), de Boheemse hervormer - voorloper 
van de EBG. 
Wie was Johannes Hus? 
Jan Hus werd geboren in het Boheemse dorpje Husinec aan de grens 
met Beieren. Hij ging naar een bescheiden boerenschooltje, maar 
ontpopte zich als een wonderkind. Op 16-jarige leeftijd ging hij studeren 
in Praag. Op zijn 20ste was hij meester in de Letteren, op z’n 21ste 
meester in de Filosofie en op z’n 29ste rector magnificus van de 
universiteit van Praag. 
Jan Hus was zeer goed bekend met de Latijnse Bijbel, de Vulgaat. Het 
bijbel lezen werd een dagelijkse gewoonte van Hus, vooral nadat hij in 
1398 priester was geworden en prediker van de beroemde Bethlehem-
kerk in Praag, de universiteitskapel in die dagen. Door het lezen van de 
Bijbel ontdekte Hus, dat de Roomse kerk ver afgedwaald was van de 
oorspronkelijke leer van Christus en hij wilde haar terugbrengen in het 
juiste spoor. Door zijn inwendige mens dagelijks te voeden met de 
Bijbel, bereikte Hus een geestelijke groei, die ver uitging boven die van 
de mensen uit zijn tijd.  

 
 

“Daarom, jij die een gelovig 
christen bent, zoek de waarheid, 
luister naar de waarheid, leer de 
waarheid kennen, heb de waarheid 
lief, spreek de waarheid, houd aan 
de waarheid vast, verdedig de 
waarheid tot de dood toe, want de 
waarheid bevrijd je van de zonde, 
van de duivel, van de dood van de 
ziel en tenslotte van de eeuwige 
dood, die het eeuwige afscheid van 
Gods genade betekent.”  

Jan Hus, 1412 
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Hij ontwikkelde zich tot een prettige, beminnelijke persoonlijkheid, die 
hem populair maakte bij studenten en anderen. Hus predikte het woord 
met zijn hele hart en ziel, zo eenvoudig, dat iedereen het kon begrijpen. 
Zijn preken werden bekrachtigd door aanhalingen en beelden uit de 
Bijbel. De grote Bethlehem-kerk, die plaats bood aan 3000 mensen, was 
altijd vol.  Zijn prediking was vooral op de praktijk gericht. Zo sprak hij 
over broeder- en zusterliefde, gezinsleven, gehoorzaamheid, genade, 
zelfbeheersing, blijdschap, maar ook over het feit, dat voor God mannen 
en vrouwen gelijk zijn en dat vrouwen Christus dienden. Hij wees de 
ouders op hun plichten tegenover hun kinderen en de kinderen op “Eert 
uw vader en uw moeder”.  
Hij vermaande de priesters een goed voorbeeld te zijn en de Bijbel in de 
volkstaal te verkondigen. Op grond van de Bijbel viel Hus de verkoop van 
aflaatbrieven aan. Hij geloofde dat je je zonden niet kon afkopen, maar 
dat het slechts door genade van de Heer is.  
Hij gaf kritiek op de onrechtvaardige toestanden binnen de kerk, tot 
groot ongenoegen van de priesters. Hij streefde naar hervorming. In 
1409 werd Hus geëxcommuniceerd door de aartsbisschop van Praag. 
Hus verliet Praag. Hij bleef prediken al was het dan onder moeilijke 
omstandigheden. Bij een van zijn verhoren riep hij uit” “Ik zal mijn 
woorden herroepen, wanneer gij uit de bijbel een dwaling kunt 
aantonen”. De kerkleiders veroordeelden op het Concilie van Konstanz, 
Johannes Hus tot ketter en besloten hem levend te verbranden.  
Hus ontkende dat hij een ketter was. Moedig ging hij op 6 juli 1415 de 
dood in, psalmen reciterend, biddend en een gezang zingend, totdat het 
vuur en rook hem verstikten. De laatste woorden die Hus op de 
brandstapel zou hebben uitgesproken: Pravda vítezi – de waarheid 
overwint. 

Barmhartige Heer Jezus Christus, trek ons tot U, want wanneer Gij ons 
niet leidt kunnen wij niet volgen. Geef ons een sterke en bereidwillige 

geest en een ondanks alle weerstanden onbevreesd hart om te geloven 
en te doen wat goed is. Geef ons een onwankelbare hoop, opdat wij om 

uwentwil veel kunnen verdragen.   
Gebed van Jan Hus. 

[RMD] 
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INGEZONDEN STUK  – Mentale Gezondheid 
 
Mentale gezondheid heeft al heel lang mijn aandacht en heb tijdens een 
cursus schrijven van SKIN (Samen kerk in Nederland) het volgende artikel 
geschreven dat ik graag met de gemeente wil delen. 

 zr. Sandra Oosterwolde 

 
Over het algemeen hebben mensen met een migratie achtergrond vaker 
last van mentale klachten dan autochtone Nederlanders. 
De oorzaak is dat mensen met een migratie-achtergrond zich niet altijd 
thuis voelen in de Nederlandse maatschappij, zij voelen zich soms 
buitengesloten en gediscrimineerd. Zij ervaren regelmatig tegenwerking 
bij het vinden van een baan, het volgen van een vervolgopleiding of het 
vinden van een geschikte woning. Dit komt door de toenemende 
verharding in de maatschappij ten gevolge van de maatschappelijke 
discussie over onderwerpen als: wat zijn typische Nederlandse normen 
en waarden, wat is de betekenis en invulling van zwarte piet tijdens het 
sinterklaasfeest en het slavernijverleden van Nederland. Zij worden er 
vaak ook van beschuldigd deze discussies aan te wakkeren. 
Over het algemeen is er al veel druk op jongeren in onze 
prestatiemaatschappij en bij jongeren met een migratieachtergrond is 
dat niet anders. Maar zij krijgen ook nog met andere dingen te maken 
zoals pesten om hun uiterlijk, racistische opmerkingen, stereotypering, 
uitsluiting en onrealistische vragen waar zij niets mee kunnen. Dit leidt 
tot eenzaamheid, onbegrip, teleurstelling, hulpeloosheid, schaamte of 
erger nog depressie, zelfverminking of zelfdoding.  
 

Aandacht voor mentale klachten  
bij jongeren met een migratie-
achtergrond. 
 
Jongeren met een migratie-achtergrond 
hebben vaker last van mentale klachten 
dan hun autochtone leeftijdsgenoten.  
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Dit alles heeft natuurlijk ook veel impact op hun schoolprestaties en 
gedrag in de maatschappij. 
In de meeste migranten culturen is het bovendien een taboe om over 
mentale klachten te praten, dus de stap naar hulp is vaak heel groot. 
Men schaamt zich voor de klachten en is bang om niet serieus genomen 
te worden. Bovendien bestaat de hulpverlening vaak ook nog uit witte 
autochtone Nederlanders die geen idee hebben wat diversiteit inhoudt, 
en niet met mensen met een andere culturele achtergrond en culturele 
verschillen kunnen omgaan. Deze mensen hebben vaak geen begrip 
voor de klachten waarmee de jongeren komen. Hun idee van 
hulpverlening is Eurocentrisch, daardoor kunnen ze geen goede hulp 
bieden. Dit leidt weer tot slechte ervaringen in de hulpverlening, 
waardoor jongeren teleurgesteld de hulpverlening verlaten en er soms 
slechter aan toe zijn, dan toen de klachten begonnen. 
Het is dus heel erg belangrijk, dat er in de hulpverlening speciale 
aandacht is voor jongeren met een andere culturele achtergrond die 
met een hulpvraag komen en dat zij serieus genomen worden. Ook 
moet er in de opleiding van hulpverleners meer aandacht zijn voor 
andere culturen. Verder moet er in de maatschappij ook aandacht zijn 
voor het feit dat Nederland diverser is dan de autochtone bevolking, 
zodat jongeren in de eerste plaats al niet geconfronteerd worden met 
racisme en discriminatie. De jongeren kunnen daarnaast ook geholpen 
worden door hun weerbaarheid te vergroten, hen sociale steun te 
verlenen en een heldere discussie te voeren over diversiteit. 
Door rekening te houden met elkaar en elkaars diverse culturele 
achtergrond te accepteren en te ondersteunen, zullen veel mentale de 
klachten voorkomen kunnen worden. Verder is het ook van belang dat 
er maatschappelijke oplossingen gezocht worden voor de andere 
problemen in de maatschappij die ook mentale problemen veroorzaken.  
 
Houden de dingen uit het verleden of wat je nu meemaakt je zo bezig? 
Praat er met iemand over, dat lucht op en is al een stapje naar de 
verwerking. Ook in de kerk zijn er mensen die een luisterend oor 
hebben. Neem contact op met leiding van CIA of de dominee. (Weet 
dat wat je vertelt vertrouwelijk is). 
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NIEUWS VAN BUITEN EBG UTRECHT 
 
BERICHTEN VANUIT EBGN 
 
Zendingsfeest – 18 september  
Vanwege de huidige corona-afstandsmaatregelen kunnen we ook dit 
jaar niet met z’n allen naar Zeist, maar wel met een kleine delegatie uit 
de gemeente. Natuurlijk kunnen we elkaar wel digitaal ontmoeten. 
Vanuit onze gemeente zullen we net als vorig jaar fondsenwerfacties 
doen voor het gekozen doel: Voedselhulp schoolfonds EBGS.  
 

 
 
Dagteksten Podcast 

 
 

Met het geld dat wij bij elkaar 
brengen kan de diaconie zorgen 
dat kinderen uit gezinnen die 
door corona in armoede zijn 
beland het komend jaar toch 
naar school kunnen blijven gaan. 
Het gaat o.a. om schoolgeld, 
schooluniform of een ontbijt. 
HELPT U MEE? 

Sinds kort zijn de Dagteksten ook via de 
podcast te beluisteren. Vooralsnog elke 
woensdag. Hoe kan je ze beluisteren? 
1.zoek op uw telefoon een app waarmee u 
muziek beluistert (bv Spotify, Deezer 
2. typ in de zoekbalk: Evangelische 
Broedergemeente dagteksten  
3. Klik op luisteren. 
4. Klik op volgen of abonneren. Zo mist u ze 
niet. Veel luisterplezier. Zeer de moeite 
waard. 
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Beroeping 
Br. Erik Jan Stam heeft met ingang van de zomer 2022  een  beroeping  
in  de gemeente Gnadau aangenomen. Er worden op dit moment 
gesprekken over de opvolging in de Diaspora gevoerd. 
 
 
BERICHTEN VANUIT SKIN  
(SAMEN KERK IN NEDERLAND)  
 
Cursusaanbod 
Bij SKIN wordt momenteel hard gewerkt aan drie nieuwe cursussen: 
over huisvesting, over jeugd, en over het politieke systeem. Zodra de 
data bekend zijn, zullen we de informatie delen op website en social 
media! 
 
Tentoonstelling Gospel 
Het Museum Catharijneconvent, waarmee SKIN een 
samenwerkingsverband is aangegaan, organiseert van 30 juni 2022 t/m 
15 januari 2023 een grootse muzikale tentoonstelling over Gospel. Nooit 
eerder werd in Nederland een tentoonstelling aan Gospel gewijd. 
 
Onderzoek Jeugdwerk 
Recent is onderzoek begonnen naar het jeugdwerk in kerken in 
Nederland. Dit onderzoek is in opdracht van het Ministerie 
van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), in samenwerking met o.a. 
SKIN, Missie Nederland en de Raad van Kerken. Dit is een mooie kans 
om het ministerie ook te laten zien hoeveel de kerken eigenlijk doen 
voor jongeren. 
 
Meer informatie op de website van SKIN – www.skinkerken.nl 
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KOMENDE ACTIVITEITEN 
 

• Bijbelgesprek: Wie is Jezus? 
Het ligt in de planning om na de zomer te beginnen met de 
bijbelgesprekken op een zaterdag van 10-12 uur in de 
Jeruëlkapel. U kunt zich hier voor opgeven bij de dominee.  
Na opgave ontvangt u meer informatie. 
 

• SeniorenSoos 
Met de senioren hopen wij onze eerste bijeenkomst weer te 
hebben in Jeruëlkapel op donderdag 16 september van 14.00-
16.00 uur. 
 

• Vrouwenevent 
Onze eerstvolgende vrouwenevent is op vrijdag 24 september. Inloop 
19.30. Alle zusters, jong en oud, zijn van harte welkom. 

 
• Krin Kerki 

And last but not least komt er 
een grote schoonmaak van het  
hele kerkcentrum aan.  
Deze zal in september  
plaatsvinden.  
Komt u meehelpen poetsen?  
U kunt zich hiervoor nu al  
opgeven bij br Johan Menig  
of zr Monique Lisand. 
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Inleveren kopij voor de volgende kwartaalbrief tot 15 september 
a.s. Via het email adres maandbrief@ebgu.nl of bij de Predikant of 
leden van de Redactiecommissie. 

E V A N G E L I S C H E  B R O E D E R G E M E E N T E  
U T R E C H T  

 
Kerkdiensten    JERUËLKAPEL, Ivoordreef 2 te Utrecht-Overvecht 
  te bereiken met o.a. bus 3 vanaf het CS Utrecht  

 telefoon Jeruëlkapel (030) 2613473. Ook via   
 Business Whatsapp met dit nummer te bereiken.  

Predikant          ds. R. Mijnals-Doth,  Tel. 06-54738139 
                            E-mail: mijnalsdoth@ebgu.nl 
Voorzitter OR   zr. N. Cambridge, p.a. Ivoordreef 2, 3564 AK 
                           Utrecht.  E-mail: voorzitter@ebgu.nl 
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 
 

v o o r  m e e r  i n f o r m a t i e :  w w w . e b g u . n l  


