
In deze Nieuwsbrief leest u over de eerste Learning & 
Blessing Community-dag op zaterdag 10 november j.l.. 
Die dag is een begin gemaakt met het verder bouwen 
aan relaties tussen gevestigde kerken, migrantenkerken 
en pioniersplekken in Den Haag. U leest ook over de 
start van de drie interculturele bijbelleesgroepen, 
bestaande uit leden van autochtone en migranten-
kerken. Verder is er weer de rubriek ‘wist u dat?’, omdat 
het fijn is om een paar mooie ontwikkelingen te delen. 

Learning & Blessing: een mooi begin 
Het is zaterdagmorgen 10 november, 9.30 uur: de eer-
ste Learning & Blessing Community-dag begint.  We zit-
ten in een zaal in het Stadsklooster, met circa 30-35 
mensen, uit 7 kerken en uit 5 nieuwe christelijke ge-
loofsgemeenschappen (in wording).  Gert van den Bos 
(missionair werker bij Assen zoekt) houdt een goed ver-
haal. Hij spreekt over ‘het Evangelie delen‘ door je ‘le-
ven te delen’. Hij gebruikt daarbij openhartige voorbeel-
den uit zijn eigen leven. Eén van de voorbeelden betreft 
hoe hij en zijn vrouw in een spannende situatie in hun 
leven ervoor kiezen, om niet enkel gebruik te maken van 
het aanbod van hulp van medechristenen uit de eigen 
geloofsgemeenschap, maar ook van het aanbod van 
niet-christelijke buurtgenoten. Deze buurtgenoten krij-
gen hiermee een inkijkje in hun leven, in hun kwetsbaar-
heid. Het is levensecht. Tijdens de dag is er ook uitwis-
seling in groepen en gebed met elkaar. Eén van de deel-
nemers zegt aan het eind van de dag: ‘Ik wist niet dat er 
in Den Haag zoveel christelijke gemeenschappen missi-
onair en diaconaal bezig zijn. Deze dag bemoedigt me.’ 
De volgende Learning & Blessing Community-dag is za-
terdag 16 februari 2019. Thema: intercultureel kerk-zijn.  
Zet de datum alvast in uw agenda! Meer informatie? 
Neem contact op met Jasper Klapwijk (mailadres: zie 
achterkant). 
 
 
 

Gesprekken tijdens Learning & Blessing dag op 10 november 

 

Start drie interculturele Bijbelleesgroepen 

De Nebokerk, Good News Ministries, de Morgenster-
kerk,  Zout der Aarde, de Redeemed Christian Church of 
God en de Pax Christikerk, allemaal uit Den Haag,  gaan 
over etnische grenzen heen aan de slag,  met wat hen 
verbindt door samen Bijbel te lezen. Ze gebruiken mate-
riaal over het Marcus-evangelie, dat hiervoor speciaal 
gemaakt is. De groepen zullen gedurende 3 à 4 maanden 
circa 6 tot 8 keer bij elkaar komen. Het plan is om het 
project af te sluiten met een gezamenlijke interculturele 
kerkdienst, met inbreng uit de rijkdom van de diverse 
christelijke culturen. Esther van Schie (migrantenpastor) 
zorgt voor de begeleiding in het traject. Meer info? 
Neem contact op met Peter Bakker (mailadres: zie ach-
terkant). 
 

Wist u dat… 
- inmiddels 10 tot 12 migrantenpastors en autochtone 

pastors/pioniers zich hebben opgegeven om mee te 

doen met het Project Pastor en Taal. Dit is een project 

waarbij een Nederlandse pastor/pionier  een ½ tot 1 jaar 

één op één optrekt met een migrantenpastor. Het idee  
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is dat door dit contact de Nederlandse taalvaardigheden van de mi-
grantenpastor verbeterd worden en dat de Nederlandse pastor/pio-
nier het geloof en het leven van de migrantenpastor leert kennen. 
We zijn bezig met de voorbereidingen om dit project op de rails te 
krijgen. We doen dit samen met Stichting Mara (heeft veel know-how  
op het gebied van migranten in de stad) en met het ICC (= Internati-
onal Council of Churches,  ds. Elroy George is daarvan voorzitter). 
- eind oktober zes mensen uit Den Haag naar Krakow (Polen) zijn ge-
weest om deel te nemen aan de City to City Europe conferentie. Daar 
sprak o.a. ds. Tim Keller (New York). Alle zes gingen geestelijk verfrist 
naar huis. Zouden we een volgende keer met een dubbel of driedub-
bel aantal mensen uit Den Haag kunnen gaan?! Dat wordt een feest! 
- Den Haag in Beweging voor Jezus Christus (DHiB) volgend jaar Mis-
sionair Platform Den Haag (MPDH) gaat heten?!  We worden breder, 
maar onze gerichtheid blijft op de stad en de Heer Jezus Christus, als 
de weg, de waarheid en het leven! 
- we bezig zijn de ‘oude’ website  (al langere tijd moeilijk te bereiken) 
in zijn geheel te vernieuwen. 

Wilt u met ons danken:  
- voor de groeiende contacten tussen diverse migrantenpastors en 
autochtone pastors/pioniers. 
- voor de verbreding van het partnerschap. Recent zijn er drie chris-
telijke geloofsgemeenschappen partner geworden van DHiB: de 
Evangelische Gemeente Morgenstond Scheveningen, Kleurbuurtkerk 
en de Bethelkerk (een Eritrese/Ethiopische migrantenkerk). 
- voor de mooie informatie- en net-
werkbijeenkomst van DHiB op 27 sep-
tember j.l.., met circa 30 deelnemers. 
Het aantal autochtone en migranten-
deelnemers ging ongeveer gelijk op! 
- voor de mooie eerste Learning & 
Blessing Community-dag. 
- voor de Haagse pioniersgroep die 
verder gaat en uitbreidt. De focus is de 
stad Den Haag en relaxed met elkaar 
meedenken en bidden.  
 

Wilt u met ons bidden:  
- voor de drie interculturele Bijbelleesgroepen; dat er onderling be-
grip zal zijn en ervaring van eenheid in Christus. 
- voor de voorbereidingen voor de volgende Learning & Blessing Com-
munity-dag. 
- dat de kerngroep van DHiB uit christenen mag gaan bestaan uit 
meerdere culturen, om elkaar aan te vullen en te versterken. 
- voor de voorbereidingen voor het Project Pastor en Taal: dat er veel 
goede onderlinge relaties tussen autochtone pastors/pioniers en mi-
grantenpastors mogen komen. 
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Partnerkerken van DHiB:  
- BOEI90         
- Leeuwendaalkerk 
- Ichthuskerk       
- Leven in Laak 
- Morgensterkerk        
- Havenkerk 
- Franse Kerk               
- Nebokerk 
- Anglicaanse kerk      
- Pax Christikerk 
- Bethlehemkerk        
- Eglise Evangelique de la Haye 
- Morgenstond Exoduskerk 
- Morgenstond Scheveningen 
- Kleurbuurtkerk 
- Bethelkerk 
 

MAANDAG 7 JANUARI: NIEUWJAARS-NETWERKBIJEENKOMST            

VAN 16.30 TOT 18.00 UUR, NEBOKERK                                                    

ZET HET ALVAST IN JE AGENDA. IEDER VAN HARTE WELKOM. 

Gesprekken op 27 september 
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