NATHANAËL BROEDERGROEP
Evangelische Broedergemeente Rotterdam

En Nathanaël zeide tot hem:
Kan uit Nazareth iets goeds zijn?
Filipppus zeide van hem:
Kom en zie. (Joh.1:47)

Historie Nathanaël
Nathanaël is een mannengroep en bestaat uit broeders die op zinvolle wijze, vanuit hun Christelijke
levensovertuiging, met elkaar in contact zijn.
De broedergroep van de Evangelische broedergemeente Rotterdam draagt de naam Nathanaël Broedergroep. Nathanaël valt onder de Oudstenraad van de EBG Rotterdam - Centrum en neemt de richtlijnen van de Kerkorde van de Europese-Continentale Broederuniteit strikt in acht.
Nathanaël is opgericht op 1 oktober 2010. De directe aanleiding was het gegeven dat binnen de
Evangelische Broeder Gemeente Nederland de vrouwen wel actief, zichtbaar en op een geestelijk
niveau bezig waren. De mannen waren minder zichtbaar en actief. Om dit te veranderen is Nathanaël
opgericht. Dit initiatief kwam van broeder Imro Arlaud, samen met enkele andere broeders. Hierbij
kregen zij ondersteuning van dominee Denny Zinhagel. Broeder Arlaud was de eerste voorzitter van
Nathanaël. In 2011 werd het voorzitterschap overgenomen door broeder Harold Huyck. In 2015
werd een nieuw bestuur gekozen.

Visie en doelstelling
Nathanaël heeft zich ten doel gesteld:
Het ontwikkelen, bevorderen en ontplooien van, recreatieve, religieuze, sociale, culturele en educatieve activiteiten voor de broeders.
Nathanaël werkt vanuit de visie, dat een ideaalbeeld van een kerkelijke gemeenschap is dat ieder gemeentelid deelneemt in een werkgroep. Ieder lid van de mannengroep zal gewezen worden op zijn
verantwoordelijkheid en op informele wijze worden gestimuleerd en gemotiveerd. Hierbij vindt het
lijflied van de gemeente zijn praktische toepassing: ‘Samen op weggaan, en Samen te strijden in
woord en werk’.
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Waarom een mannengroep?
Mannen hebben ook in het belijden van hun geloof een eigen manier van denken. Mannen denken ook in veel
zaken anders dan vrouwen. Het samenkomen van mannen is erop gericht het gevoel van verbondenheid en
saamhorigheid te vergroten en te stimuleren. Wij trachten ons verder te ontwikkelen door kennis, erva-

ringen, gedachtes en gevoelens met elkaar te delen. Ons uitgangspunt is en blijft het Woord van Jezus Christus. Wij zijn erop gericht onze geloofsbeleving te intensiveren en naar een hoger geestelijk
niveau te tillen. Daarnaast ondersteunen wij de Oudstenraad in de ontwikkeling en opbouw van de
Gemeente.
De broedergroep komt elke 1e vrijdag van de maand bijeen in het "Kerkelijk Centrum" aan de Avenue Concordia 111 te Rotterdam. Aanvangstijd 19.00 uur.

Activiteiten
De broeders ontwikkelen samen verschillende activiteiten die erop gericht zijn meer mannen te enthousiasmeren en te motiveren lid te worden van onze broederschap. Onderstaand een aantal voorbeelden van de activiteiten.
•

Geloofsverdieping door Bijbelstudie
In 2015 heeft Nathanaël een 3-daags retraite gehouden te Dalfsen.
Het Thema was “Een man Gods, wat wordt van hem verwacht?”

•

Workshops : In 2014 lezing Communicatie

•

Moederdagdienst: Jaarlijkse activiteit in mei

•

Bradadei : September 2016 dagtrip Kinderdijk

•

Eredienst : Jaarlijkse activiteit in oktober

•

Contact onderhouden met andere Christelijke mannengroepen

•

Individuele maandelijkse materiële bijdrage ter ondersteuning van de Diaconie
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•

Hand- en spandiensten verrichten in de kerk

•

Bezoeken van zieken en het ondersteunen van hulpbehoevenden

Bestuursleden
➢ Br. Robby A. Austerlitz (voorzitter)

➢ Br. Steven Gemerts (secretaris) email: stevengemerts@yahoo.com Mob. +31 6 26869207
➢ Br. Richenel Ommen (penningmeester)
➢ Br. Wendel Darius (commissaris)
➢ Br. Eddy Louis (commissaris)
➢ Br. Imro Arlaud (commissaris)
➢ Br. Ramon Henzen (commissaris)

Indien u belangstelling heeft om lid te worden van broedergroep Nathanaël kunt u contact opnemen
met de secretaris.
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Lijflied Nathanaël
Welzalig de man die wandelt https://www.youtube.com/watch?v=foJuHv49Ddo
Welzalig de man die wandelt, in de raad der goddelozen. Die niet staat op de weg der zondaars, noch
zit in de kring der spotters. Maar aan des Heren wet, zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst,
bij dag en bij nacht. Want hij is, als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op tijd,
welks loof niet verwelkt, alles gelukt. Want hij is, als een boom, geplant aan waterstromenDie zijn
vrucht, geeft op tijd, Welks loof niet verwelkt Alles gelukt (2X)

Contactpersoon Br. R. Henzen
Email: ramonh59@outlook.com
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