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OVERDENKING  
 
LOOF  DE HEER WANT HIJ IS GOED, EEUWIG DUURT ZIJN TROUW. 
Psalm 136 vers 1 
 

  
 

Hij, die in het leven roept, wat niet bestond, draagt zorg voor heel zijn 
schepping, voor groei en bloei van mensen, planten en dieren. Ik ben 
dankbaar voor de liefdevolle zorg van God, onze hemelse Vader. 
Ook verwonder ik mij erover dat dezelfde plant/bloem voor zowel 
mensen als insecten van nut kan zijn. Van zonnepitten die goede vetten 
en mineralen bevatten wordt zonnebloemolie gemaakt, waarmee 
voedsel bereid kan worden. De gele bloembladeren van de zonnebloem 
bevatten nectar en stuifmeel, die goed zijn voor de weersstand van 
honingbijen en hommels 
God heeft de dingen zo gemaakt, dat ze de ander van nut kan zijn. 
Mensen dragen zorg voor elkaar en voor de dieren, maar de goedheid 
van God, uit zich in liefdevolle zorg aan heel zijn schepping. Dit stemt 
mijn hart tot lofprijzing en aanbidding aan God, de Schepper van hemel 
en aarde. Ik verwonder mij in de werken van God, telkens als ik geniet 
van de prachtige natuur, de planten en vogels, een vaas met mooie 
zonnebloemen in de woonkamer of in de tuin: God is goed, tot in 
eeuwigheid. Amen.  

 
[Zr Patricia Terborg-Esajas] 

Sinds vorig jaar plant ik zonnebloemen. 
Het is zo bijzonder. Ik vond 
zonnebloemen altijd mooi, maar nu ik 
ze zelf plant en mij verdiept heb in het 
groeiproces van begin tot eind, ervaar 
ik grote dankbaarheid en verwondering 
over de werken van God. Dankbaarheid 
ook over de natuur van Gods 
schepping.  
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KERKDIENSTEN in Utrecht  
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 Kerkdienst is ook te volgen via ons youtube kanaal of www.ebgu.nl 
 
  
2 oktober  PREEKDIENST – OOGSTFEEST  
                                    Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth m.m.v.                         
                                    het Kerkkoor 
 
 9 oktober  PREEKDIENST                                                                 
                                    Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
16 oktober  PREEKDIENST 
                                    Voorganger: Zr. S. Oosterwolde     
 
23 oktober              PREEKDIENST  
                                    Voorganger: Zr. Cynthia Haaswijk 
 
30 oktober              DIENST VOOR JONG & OUD  
                                    KIDZ/YCIA/CIA 
 
 6 november  PREEKDIENST 
   Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
13 november  PREEKDIENST 
   Voorganger: Zr. Patricia Terborg-Esajas 
 
20 november  PREEKDIENST 
   Voorganger: Zr. Sandra Oosterwolde 
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KERKDIENSTEN in Utrecht (Fysiek & Online) Vervolg 
 
 
 
27 november  PREEKDIENST – 1e Advent Hossianna 
   Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
  4 december           PREEKDIENST – 2e Advent             
                                    Voorganger: Bisschop Humbert Hessen 
 
 11 december           PREEKDIENST – 3e Advent 
                                   met aansluitende Heilig Avondmaal 
                                    Voorgangers: zr. S. Oosterwolde en                                    
                                                             R. Mijnals-Doth 
 
 18 december           KINDERKERST – 4e Advent 

            Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
 24 december           KERSTAVOND   
      19.30 uur!           Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
 25 december           1e KERSTDAG m.m.v. Kerkkoor 
                                    Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 

 
 31 december            OUDJAARSDIENST 
       14.30 uur!           Oudstenraad 
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BERICHTEN UIT DE OUDSTENRAAD VAN DE VOORZITTER 
 
De gemeente 
Zondag 28 augustus vierden wij de ‘Startzondag’, het thema was: Samen 
gemeente zijn. Het was een interactieve dienst waar Jong en Oud aan 
meededen.  
Na de kerkdienst hadden we een Kon Makandra. Het was een gezellige 
ontmoeting met een sponsorloop, mini bazaar en heerlijke maaltijden. 
De opbrengst (€ 901,35) van de Kon Makandra was bestemd voor het 
zendingsdoel van het Zeister Zendingsgenootschap. [Een bed, bad en 
beroep voor studenten in Tanzania]. Wij bedanken iedereen die hierbij 
geholpen heeft. 
 
De deelname aan de diensten op zondag is wisselend. Wij zouden graag 
zien dat wij hetzelfde aantal mensen kunnen verwelkomen als voor de 
corona periode, maar wij begrijpen dat het nog niet mogelijk is. Wij 
willen nogmaals benadrukken dat u van harte welkom bent in de 
kerkdienst op zondag in de Jeruëlkapel om 12.00 uur.  
En na de kerkdienst kunt u gezellig onder het genot van koffie, thee of 
iets anders gezellig napraten met elkaar. 
 
Oogstfeest 
Op de eerste zondag van oktober zullen wij weer het Oogstfeest vieren.  
Een dankdienst voor alle goede gaven die de Here God ons telkens weer 
geeft. Na de dienst wordt de oogst weer verkocht, evenals maaltijden en 
andere lekkernijen. Denkt u aan uw oogstfeest enveloppe?! 
 
Herinrichting Ivoordreef 
Over de stand van zaken ten aanzien van ons kerkgebouw, de 
Jeruëlkapel hebben wij u in de vorige maandbrief geïnformeerd. Het 
flatgebouw is inmiddels gesloopt zonder schade aan ons  kerkgebouw. 
Maar wij houden het nauwlettend in de gaten. Tegen het voorlopige 
bestemmingsplan hebben wij een zienswijze ingediend bij de gemeente 
Utrecht. Dat heeft geresulteerd in een gesprek met de twee wethouders  
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die dit project op hun agenda hebben. Zij hebben vragen gesteld en die 
zijn beantwoord door de voorzitter van onze Taskforce, broeder Hardley 
Mijnals. Voorlopig is hier nog geen aanvullend nieuws over te 
vermelden. 
 
Zendingsfeest 2022 
Het Zendingsfeest van 2022 was anders dan voor coronatijd.  
In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we dit keer wat kleine 
hapjes verkocht en heerlijke gemberbier. Daarnaast ook CD’s, 
kinderspullen, notitieboekjes met ons logo en het reisverslag van br. 
Mark de Vos over Suriname. De voorlopige opbrengst is ongeveer €320. 
Dit jaar konden mensen ook digitaal betalen en die opbrengst volgt nog. 
Al met al was het ondanks de regen en af en toe wat zon een hele 
geslaagde dag. 
 
Koffieochtenden Vlindersingel 
In oktober beginnen we met koffieochtenden in de seniorenflat ‘De 
Vlindersingel’ in Leidsche Rijn. Elke 1e en 3e woensdag van de maand van 
10.30-12.00 uur bent u van harte welkom. 
 
Schoonmakers gezocht 
Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die mee willen helpen met het 
schoonmaken van het kerkgebouw. 
 
Kwartaalbrief 
Wie vindt het leuk om mee te denken aan de invulling van onze 
kwartaalbrief? Per kwartaal komen we één keer samen en brainstormen 
over de inhoud aan de hand van een thema. 
 
Kerkkoor 
Ons kerkkoor is een beetje aan het verdunnen. Wij zijn op zoek naar 
broeders en zusters die het kerkkoor komen versterken. Een beetje 
kunnen zingen wordt wel verwacht. J 
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FINANCIËN – Bericht van de Penningmeester 
                                                                                                                                  
Beste broeder, zuster, 

Hierbij in het kort de stand van zaken t.a.v. de offerande in de periode 
van 3 juli t/m 16 september 2022 

                                                     EBGUtrecht       ECP                 ZZg           

Voor diverse projecten: € 1.639,03 € 468,30 € 175,61  

TOTAAL ONTVANGEN AAN OFFERANDE: € 2.282,94 

 

Kerkelijke bijdrage t/m 16 september 2021          € 40,396,00                                                      
Kerkelijke Bijdrage t/m 16 september 2022   € 39.929,00               

 
Weet u dat de Kerkelijke Bijdrage verplicht is voor alle ingeschreven 
doopleden vanaf 18 jaar? (of je nu naar de kerk gaat of niet) 
De KB is 3% van je netto inkomen (met een minimum van € 15,00 per 
maand). Bijvoorbeeld. Als uw netto inkomen €1500 is. Dan is u KB  
€ 45,00 per maand. De KB is nodig voor de instandhouding van ons 
kerkgebouw en het gemeentewerk. Wij zijn afhankelijk van de KB.                
Van de overheid krijgt de kerk GEEN GELD. 
MAAR, als het financieel niet lukt, geef dan wat u kan missen. 
 
Weet u dat u de kerkelijke bijdrage als bijzondere uitgaven kunt 
aftrekken van de inkomsten belasting?  
 
 
MET DE KERKELIJKE BIJDRAGEN EN OFFERANDE DRUKKEN WIJ ONZE 
DANKBAARHEID UIT VOOR ALLES WAT WIJ VAN GOD HEBBEN 
ONTVANGEN. 
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DANKBAARHEID 
 
Dankbaarheid, het lijkt zo eenvoudig. Ik ben dankbaar voor… vul maar 
in. TIP: Maak elke avond een lijstje van drie dingen om dankbaar voor te 
zijn en het zorgt al voor minder gepieker.  
 
Acht aspecten van dankbaarheid: 
1. Dankbaarheid als persoonlijke eigenschap                         
 Sommige mensen staan dankbaar op en gaan dankbaar naar bed, 
zonder erbij stil te staan. Voor anderen is het iets ingewikkelder. 
Dankbaarheid is in zekere zin een persoonlijke eigenschap – maar wel 
een waarin je jezelf kunt trainen, door bewust meer te focussen op de 
goede en fijne dingen in je leven. 
 
2. Blij zijn met wat je hebt                                                                 
Dat kan schoon drinkwater zijn, elektriciteit, een dak boven je hoofd – 
kortom, de dingen die we altijd voor vanzelfsprekend aannemen (totdat 
je een keer op reis bent geweest en het allemaal níet had). Maar je kunt 
ook denken aan bijvoorbeeld vrienden en familie. 
 
3. Ruimte voor ontzag en verwondering                                      
Een regenboog, een mooi landschap, bomen, de zee, de sterrenhemel – 
al die momenten dat je om je heen kijkt en ‘wauw’ zegt, zijn momenten 
van dankbaarheid.                            
 
4. Tevredenheid over je huidige leven                                            
Mijn oma zei het al altijd: ‘alles waar ‘te’ voor staat is niet goed – 
behalve ‘tevreden’’. Probeer stil te staan bij ervaringen die je nu hebt. 
Een maaltijd, een zonsondergang, een film. Of gewoon tevredenheid 
over het leven in het algemeen, met alles erop en eraan. 
 
5. Waardering voor anderen                                                          
De mensen om je heen – nog zoiets wat vanzelfsprekend lijkt. Maar dat 
je vrienden en familie hebt is iets om dankbaar voor te zijn.  
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Nog zoiets: de willekeurige mensen die zomaar iets aardigs voor je doen, 
of er gewoon zíjn – de buschauffeur die klaarstaat als je ’s avonds laat 
op het station aankomt, bijvoorbeeld.                                                                                                        
 
6. Je dankbaarheid tónen                                                           
Denk aan de bekende uitspraak ‘Dankbaarheid voelen en het niet tonen, 
is zoiets als een cadeau krijgen en het niet uitpakken’. Door je 
dankbaarheid te tonen (het te zeggen, een briefje te schrijven) doe je 
iemand een groot plezier, én het vergroot je eigen gevoel van 
dankbaarheid.                                     
 
7. Dankbaarheid die voortkomt uit het besef van vergankelijkheid                                                                              
Het leven is kort en alles gaat voorbij – als je daarbij stilstaat, kan dat 
een aansporing zijn om extra dankbaar te zijn voor wat er nú is.  
 
8. Positieve vergelijkingen                                                             
Als je altijd kijkt naar mensen die meer hebben dan jij, leidt dat al snel 
tot ontevredenheid. Denk dan liever de andere kant op: je had in je 
leven ook veel sléchter af kunnen zijn – die vergelijking zorgt juist voor 
gemoedsrust. 
 
En wat levert het op?                                                                    
Ja, goeie vraag. Dankbaarheid betaalt de rekeningen niet, en een 
gebroken been geneest er ook niet sneller van. Maar het helpt je wel om 
gelijkmoediger in het leven te staan, meer van het leven te genieten en 
relaties extra diepgang te geven. Het is een ‘innerlijke hulpbron die ons 
kan helpen en inspireren om (verder) tot bloei te komen’. 
Er wordt trouwens ook al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar 
de effecten van dankbaarheid en er zijn duidelijke aanwijzingen dat 
dankbaarheid helpt tegen piekeren en tegen angsten en dat het goed is 
voor je gezondheid. Dankbaarheid is goed voor je hart – op allerlei 
manieren. 
En het mooiste is dat dankbaarheid nooit opraakt. Integendeel, schrijven 
Bohlmeijer en Hulsbergen: ’Door dankbaarheid te beoefenen, slaan we 
een put in een bron die in potentie oneindig aanwezig is in de wereld:  
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liefde, klein geluk, de lucht, de seizoenen, spel, creativiteit, gastvrijheid. 
En het wonderbaarlijke is dat wat we aanboren met dankbaarheid zich 
snel vermenigvuldigt’. 
 
Vergrootglas                                                                                   
De mooiste en duidelijkste vergelijking vond ik deze: dankbaarheid 
werkt eigenlijk als een vergrootglas voor de mooie en fijne dingen in je 
leven. Dankbaarheid beoefenen wil nadrukkelijk niet zeggen dat je de 
negatieve dingen ontkent, maar wel dat je blij bent met wat er wél goed 
is – en dat je oog hebt voor dingen die vanzelfsprekend lijken, maar het 
niet zijn. 
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IN GESPREK MET… 
 
Zr.  Monique Lisand 
Door S. Oosterwolde, vicaris 
Vorig kwartaal ben ik begonnen met interviews om de gemeenteleden 
beter te leren kennen en de gesprekken te delen met de gemeente.  
Deze keer spreek ik met het herkozen lid van de Oudstenraad,  
zr. Monique Lisand. 
 

 
 

In december 1972 kwam ik naar Nederland. Als achtjarige, afkomstig uit 
de tropen maakte ik toen tegen mijn moeder de opmerking dat alles wat 
je aanraakt als ijs aanvoelt. Wij werden in Utrecht Overvecht 
opgevangen bij de familie Kempenaar. Sinds die tijd woon ik in Utrecht. 
Ik begon eerst op een Montessorischool, maar verhuisde naar een 
andere school, omdat ik aanpassingsproblemen had met het systeem, 
dat anders was dan in Suriname. Na de basisschool ging ik naar de Mavo 
en daarna de MEAO.  
 

Zr. Lisand kunt u iets over uzelf 
vertellen? 
 
Mijn naam is Monique Lisand, ik 
ben geboren op 19 sep 1964 te 
Paramaribo en ik woon in 
Nieuwegein.  
Ik ben gedoopt in de Hervormde 
Kerk van Zorg en Hoop te 
Paramaribo toen ik tussen 2  en 
4 maanden oud was. Ik heb op 
de F. Stahelinschool te 
Paramaribo gezeten tot de 3e 
klas. 
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Nadat ik geslaagd was, vond ik direct een baan als administratief 
medewerker. Na de geboorte van mijn 3 kinderen koos ik ervoor om in 
een verpleeghuis te gaan werken als voedingsassistente.  
 
Ik heb daarna nog een paar keer gewisseld tussen het secretariaat en 
voedingsassitente. Ik werk nu alweer 21 jaar in het verpleeghuis, omdat 
ik het leuk vind om met mensen om te gaan. In april 1990 heb ik 
belijdenis gedaan bij ds. Jansen. 
 
Hoe ben u bij EBG-Utrecht terecht gekomen en hoelang bent u lid van 
deze gemeente? 
In het begin ging ik mee met mijn ouders naar de kerk en dat was de 
EBGU. Sinds mijn belijdenis in april 1990 ben ik officieel lid van de EBGU.   
 
Wat was uw motivatie om OR lid te worden, hoe lang bent u al lid en 
wat zijn uw taken binnen de OR? 
In 2014 ben ik benaderd door zr. Terborg en br. Kensley Vrede, ik beloot 
mee te doen aan de verkiezingen en werd toen ook gekozen. In 2017 
heb ik mij weer verkiesbaar gesteld voor een 2e termijn.  De reden dat ik 
meedeed was dat ik het interessant vind om mee te denken in het 
beleid van de kerk, om betrokken te zijn bij beslissingen t.b.v. het 
gemeentewerk. En ik vind het ook leuk om activiteiten te ontplooien.  
Mijn taak in de oudstenraad is om de jongeren te vertegenwoordigen en 
te steunen.  
 
Waar bent u trots op dat bereikt is in de afgelopen jaren? Wat zou u 
willen verbeteren voordat u stopt en hoe wilt u dat bereiken? 
Samen met de zusters Patricia Terborg, Hellen Rigters en Andrea 
Jozefzoon zit ik ook in de Diaconie. Wij hebben in het begin hulp kunnen 
bieden aan een aantal mensen binnen en buiten onze gemeente.  Het 
werk heeft een tijdje stilgelegen, maar dit jaar hebben we weer de draad 
opgepakt. Ik ben trots op onze leidsters van de zondagschool. Het is nog 
niet wat het wezen moet qua aantal kinderen en leidsters.  
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Maar ik ben van mening dat als er meer jonge gezinnen naar de kerk 
komen, die kinderen er vanzelf wel komen. We zullen ook aciviteiten 
moeten ontplooien om de jeugd te blijven aantrekken en de dienst 
aantrekkelijk maken voor zowel jong als oud. Ik hoop voor afloop van 
mijn 2e termijn dat we een stap in de goede richting zullen hebben 
gezet. 
 
Wat wenst u voor de toekomst van EBG-Utrecht? 
Een stabiele gemeente, het liefst in een nieuw kerkgebouw op dezelfde 
plek of elders. En een geloofsgemeenschap voor jong en uud waar 
iedereen zich thuis voelt en geaccepteerd wordt. En ook heb ik de wens 
om jongeren aan te trekken om hun eigen koor op te richten. Dat naast 
het bestaande koor zal optreden tijdens de diensten.  
 
Zijn er nog punten die u wil  bespreken? 
Ik vind het fijn om met gemeenteleden te communiceren en om ze beter 
te leren kennen. Om erachter te komen wat er speelt in onze 
gemeenschap. Ik wil graag een luisterend oor zijn. Mijn wens is ook dat 
we nieuwe leden, of leden die lang niet zijn geweest met open armen 
ontvangen, zodat zij zich thuis voelen. En dat we als gemeente goed 
voor elkaar zijn en begrip tonen voor elkaar. 
 
 

UITNODIGING VAN DE CENTRALE VROUWENRAAD EBGN 
LANDELIJKE CONTACT DAG 

THEMA: Vrouwen in het Hernhutter zendingswerk 
Inleider Ds. Karen Wilson 
 
Zaterdag 8 oktober 2022 
11:00 – 16:00 uur Inloop v.a. 10:30 uur 
Locatie: EBG Kerk Haarlem 
 
Parklaan 34|2011KW Haarlem (Loopafstand v.a. Haarlem CS) 
Voor de lunch wordt een bijdrage van € 8,00 gevraagd. 
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DANKBAARHEID 

Dankbaarheid leidt tot een gelukkig leven, dat maakt de Bijbel duidelijk. 
Verschillende wetenschappelijke onderzoeken bevestigen dit 
tegenwoordig. 12 Bijbelteksten om stil te staan bij dankbaarheid. 
 
1 Thessalonicenzen 5:16-18  
“Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle 
omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus 
Jezus, verlangt.”  

Colossenzen 4:2  
“Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.” 

2 Korintiërs 9:11 
“U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen 
zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging 
aan God.” 

Filippenzen 4: 6-7  
“Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank 
hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te 
boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.”  

2 Thessalonicenzen 1:3  
“Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons 
dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter 
wordt.”  

Colossenzen 2:7  
“Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u 
geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.” 
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Jona 2:9 
“Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen; mijn 
geloften los ik in. Het is de HEER die redt!”  

Lucas 22: 19 
“En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde 
het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, 
telkens opnieuw, om mij te gedenken.” 

1 Kronieken 16: 34 
“Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.” 

Colossenzen 3: 17 
“Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u 
God, de Vader, dankt voor hem.” 

Colossenzen 3: 15 
“Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u 
geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.” 

Openbaring 5:13 
“Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles 
en iedereen hoorde ik zeggen: ‘Aan hem die op de troon zit en aan het 
lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’” 
 
 
Welke Bijbeltekst spreekt u of jou het meest aan? En waarom? 
 
 
BIJBELLEZING CHALLENGE – Doet u mee?! 
In ons Dagtektenboekje lezen wij van 3 t/m 15 oktober dagelijks uit het 
boek Esther (zie 2e tekst onder aan de Dagteksten). Maandag 3 oktober 
zal er online een introductie op het boek worden gegeven. Tevens wordt 
er uitgelegd hoe je deze Challenge kan aangaan. Interesse? Graag 
opgeven bij de dominee. mijnalsdoth@ebgu.nl 
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VERSLAG DEELNAME CONFERENTIE CONCILIAR PROCES 
Karlsruhe 1-4 september 2022 door zr Sandra Oosterwolde 
 
Ik heb als vicaris deelgenomen aan deze conferentie. 
Dit jaar was de conferentie van het conciliair proces verbonden aan 11e 
vergadering van de assemblee van de Wereldraad van Kerken. Omdat 
het idee van het conciliair proces een oecumenisch proces is waar men 
samenwerkt aan vrede en gerechtigheid en behoud van de schepping, 
over kerkgrenzen heen. 
Het programma had meerdere doelen: samen met Duitse en 
Nederlandse deelnemers nadenken over het conciliair proces in onze 
kerk, de synodebesluiten bespreken die tijdens de laatste synode 
genomen zijn die hierop betrekking hebben, de delegatie van de 
Evangelische Broedergemeente ontmoeten die deelneemt aan de 
assemblee en deelnemen aan de workshops die parallel aan de 
assemblee georganiseerd worden voor geïnteresseerden en die 
betrekking hebben op het conciliair proces. 
Het mooie van dit soort conferenties is altijd de ontmoeting met andere 
EBG-ers uit Nederland en Duitsland. Voor deze conferentie was het 
conciliair proces en duurzaamheid iets dat ik lastig vond om in de 
praktijk te brengen. 
Door de conferentie is het voor mij duidelijk geworden, dat het in mijn 
eigen belang, het belang van de wereld en dus ook in het belang van de 
kerk heel hard nodig is om je er wel in te verdiepen. En dat je ook zelf 
stappen kunt ondernemen daarin. Een van de gevolgen van het slecht 
omgaan met de aarde is de klimaatverandering. Doordat bossen in 
Brazilië en andere landen in Zuid-Amerika en Azië, verandert het klimaat 
bijvoorbeeld. Door geen producten te kopen die hierdoor geproduceerd 
worden, lever je al een kleine bijdrage. En elke kleine bijdrage telt. 
Mensen die geïnteresseerd zijn in andere voorbeelden, kunnen mij 
benaderen, want ik kan hier niet alles noemen wat besproken is.  
Ik heb ook veel geleerd van de verschillende voorbeelden uit andere 
gemeenten. Bijvoorbeeld gemeente Zeist die aangesloten is bij de actie  
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“Groene Kerken” in Nederland, waarbij je als kerk jaarlijks minimaal 1 
actie i.vm. duurzaamheid moet uitvoeren. Gemeente Noord-Holland  
 
gebruikt geen wegwerpservies, maar duurzaam servies dat afgewassen 
moet worden en zij doen regelmatig een duurzaamheid challenge met 
de gemeenteleden, de predikant van Nordrhein- Westfalen heeft geen 
auto en probeert een groot gebied met alleen een fiets en ov te 
bereiken.  
Een van de synodebesluiten is dat wij een klimaatneutrale kerk willen 
zijn 2030. Dat betekent dat de kerken heel snel moeten beginnen om 
actieplannen en doelen op te stellen. Een hulpmiddel is de checklist die 
in 2018 is geïntroduceerd. Daardoor weet je als kerk waar je nu staat en 
wat je nog moet doen. Door haalbare jaardoelen op te stellen en een 
contactpersoon en verantwoordelijke aan te stellen kun je als gemeente 
zelf aan de slag. 
Vanuit het Provinciaal Bestuur wordt een werkgroep opgericht waar 
gemeenten advies kunnen vragen en een digitaal forum waar 
gemeenten initiatieven kunnen delen. En het zou ook goed zijn als er 
vanuit elke gemeente een vertegenwoordiger naar de jaarlijkse 
conferentie, gaat zodat je ook van anderen hoort er gedaan wordt en je 
elkaar kunt bemoedigen en helpen waar nodig. 
De Synode besluiten en verklaringen die van belang zijn voor deze 
conferentie zijn IV 11, 12 en 13 (Besluiten en Verklaringen 2022 - EBG 
Nederland) deze zijn op de website van EBG-Nederland te vinden. Het 
zou goed zijn om deze voorstellen ook in de OR en in de gemeente te 
bespreken en die te gebruiken om je jaardoelen op te stellen. 
Ik vond het zeer de moeite waard om deel te nemen aan deze 
conferentie en hoop dan ook dat er volgend jaar vanuit Nederland meer 
vertegenwoordigers uit de verschillende gemeenten in Nederland zullen 
deelnemen. Vooral als de doelen van de synode behaald willen worden, 
is het belangrijk om samen te werken en gebruik te maken elkaars 
kennis en van de werkgroep die hiervoor wordt ingesteld. 
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De 11e assemblee van de wereldraad van kerken 

Van 30 augustus tot en met 8 september vond in het Duitse Karlsruhe de 
11e assemblee van de Wereldraad van Kerken plaats. Een zeer diverse 
groep van 4000 mensen uit 120 landen kwam samen om te vieren, te 
vergaderen en geloof, hoop en liefde te delen. Ook de EBG was aanwezig. 
Hieronder een samenvatting uit de slotboodschap van de wereldraad. 

 

Een oproep om samen te handelen                                                                 
De liefde van Christus spoort ons aan - 2 Korinthe 5: 14 

'De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid.' 
Deze liefde is een antwoord op de noodkreten van hen die lijden en 
drijft ons om ons tot Hem te richten en in solidariteit te reageren door 
het doen van gerechtigheid. We worden geroepen ons te laten 
verzoenen in Gods liefde en te getuigen van die liefde die in Christus is 
geopenbaard (1 Joh. 4:9-11).  

Verzoening is een beweging naar God en naar elkaar toe. Dat 
veronderstelt een bereidheid om naar God en naar elkaar te luisteren. 
Het is een bekering van het hart, van egoïsme en apathie naar inclusie 
en dienstbaarheid, waarbij we erkennen dat de schepping en wij van 
elkaar afhankelijk zijn. We belijden dat wij, ook al willen wij met heel ons 
hart God en onze naasten dienen, hebben ondervonden dat wij 
tekortschieten, het oneens zijn met elkaar en ons soms in tegengestelde 
richting bewegen. We belijden dat we de transformerende kracht van 
Christus' liefde nodig hebben om te komen tot een wereld die waarlijk 
verzoend en verenigd is.                                                                                     
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Onze gezamenlijke reis                                                                                    
Door samen in Duitsland bijeen te komen, leren wij wat oorlog kost en 
de mogelijkheid van verzoening; 
Door samen het woord van God te horen, herkennen wij onze 
gemeenschappelijke roeping;                                                                           
Door samen te luisteren en te praten worden we hechtere buren; 
Door samen te klagen, stellen wij ons open voor elkaars pijn en lijden; 
Door samen te werken, komen we tot gezamenlijke actie; 
Door samen te vieren, genieten wij van elkaars vreugde en hoop; 
Door samen te bidden, ontdekken wij de rijkdom van onze tradities en 
de pijn van onze verdeeldheid.  

'Ga de hele wereld in'                                                                    
Verzoening brengt ons dichter bij God en bij elkaar en opent daarmee de 
weg naar eenheid die gegrondvest is op Gods liefde. Als christenen zijn 
we geroepen om in Gods liefde te blijven en één te zijn. (Joh. 17). Deze 
eenheid, die een geschenk van God is, en die voortkomt uit verzoening 
en gegrond is in zijn liefde, stelt ons in staat de dringende problemen 
van de wereld aan te pakken.  

We hebben de ervaring van deze liefde geproefd toen we met 352 
kerken en vele oecumenische partners samenkwamen uit alle regio’s in 
de wereld om eenheid te zoeken te midden van onze verscheidenheid. 
Samen hebben we geluisterd naar de stemmen die in de wereld vaak 
worden gemarginaliseerd: die van vrouwen, jongeren, mensen met een 
handicap, inheemse volkeren.  

In onze assemblee hebben we veel woorden gebruikt, maar daaruit 
hebben we een nieuw voornemen gevormd. Nu vragen we Gods hulp 
om onze beloften in daden om te zetten. We verplichten onszelf om 
samen te werken met alle mensen van goede wil. Want in Christus 
worden alle dingen nieuw. Zijn liefde die openstaat voor iedereen, ook 
voor de laatsten, de minsten en de verlorenen en die aan allen wordt 
aangeboden, kan ons bewegen en bemoedigen tot een pelgrimage van 
gerechtigheid, verzoening en eenheid.  
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Inleveren kopij voor de volgende kwartaalbrief tot 15 november 
a.s. Via het email adres info@ebgu.nl, 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  
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