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Van de redactie 
De redactie wordt gevormd door  
Zr. Monique Calor <mnique.calor@gmail.com>;  
Br. Just Lynch <justdoesit@gmail.com> en 
Zr. Henny Bruinsma <h.bruinsma<@planet.nl>. 
Verhalen, reacties, vragen, artikelen, advertenties en stukjes voor de 
volgende KN graag inleveren vóór 12 maart 2023 bij een lid van het bestuur of 
per email: h.bruinsma@planet.nl. 

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.EBZG.NL 
VOOR MEER INFORMATIE, FOTO’S EN ACTUALITEITEN 

 
Bent u verhuisd?? Heeft u een ander adres???  
Geef dit door aan het secretariaat van de Gemeente: zr. Meriam 
Vaarnold of zr. Nadia Mijland. Graag zowel het oude adres als nieuwe 
adres vermelden.  

Steun de EBZG  
U kunt de EBZG steunen door maandelijks de kerkelijke bijdrage te 
betalen. Dit kan via de acceptgiro, of automatisch, of contant bij  
zr. Emmy Chan Jong Chu en br. Anton Amelo (op zondag). Dankzij uw 
bijdrage kan de gemeente functioneren.  

Het IBAN-nummer is NL29INGB0007648530  
t.n.v. EBZG, Postbus 3421, 3003 AK Rotterdam 

mailto:h.bruinsma@planet.nl
http://www.ebzg.nl/
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KERKDIENSTEN 

Datum Tijd Kar. dienst  Voorganger  Organist 
 
Januari 

01-01 12.00  Preekdienst G. Bendt-Wijsman 
 

I. Caster 

08-01 12.00  Preekdienst/ 
Liefdemaal 

A. Blanker I. Caster 

15-01 12.00  Preekdienst D. van Ommeren J.H. vd Kamp 
22-01 12.00  Preekdienst G. Berkel I. Caster 
29-01 12.00  Preekdienst M. Peroti J. Simson 

Februari 
05-02 12.00  Preekdienst A. Blanker I. Caster 
12-02 12.00  Preekdienst D. van Ommeren I. Caster 
19-02 12.00  Preekdienst M. Peroti J.H. vd Kamp 
26-02 12.00  Preekdienst G. Bendt-Wijsman 

 
I. Caster 

Maart 
05-03 12.00  Preekdienst A. Blanker I. Caster 
12-03 12.00  Preekdienst A. Blanker I. Caster 
19-03 12.00  Preekdienst M. Peroti J.H. vd Kamp 
26-03 12.00  Bestuursdienst Bestuur EBZG I. Caster 
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Overdenking: Kerstgedachte 2022: Innerlijke Rust  
Verval 
We naderen het einde van 2022. Het zal niemand ontgaan zijn dat wij in zeer 
turbulente tijden leven. Nooit eerder hebben wij (denk ik) zo dichtbij gestaan 
bij een totale vernietiging van onze planeet Aarde. Het is bij velen bekend dat 
de kernwapens, nu voorhanden, ruim voorzien om de aarde tientallen keren 
te kunnen vernietigen.  
Tientallen jaren al valt er te bespeuren dat zowel op politiek, economisch, 
maatschappelijk en velerlei vlak, wij met zijn allen in zeer groot verval 
verkeren.  
 
Het leven is onbetaalbaar voor velen, terug te koppelen naar de jaren 50 van 
de vorige eeuw, waar alleen de vader in een gezin voor het inkomen zorgde, 
het leven relatief gelukkig geleid kon worden. Anno 2022 werken vader en 
moeder (en soms ook nog andere leden in een gezin) en redt men het nog 
niet (..). Desalniettemin wordt er toch keer op keer voor leiders gekozen die 
misleiden. Zou dat voortkomen uit masochisme (zelfkastijding)? Ik weet het 
niet... 
  
Wereldwijd valt er te bespeuren dat wij bij herhaling voor leiders kiezen die 
klaarblijkelijk totaal het belang van degenen die hen gekozen heeft, niet voor 
ogen hebben. Om het te beperken tot het land waarin wij wonen, bereikte 
mij onlangs het wrange nieuws dat de miljarden pensioenpot, door onder 
andere wanbeleid en gebrek aan visie, deze al met 25% in luttele tijd is 
gekrompen. Van onze volksvertegenwoordigers, waarnaar verluidt slechts 3 
van de 150 leden kennis hebben van pensioenen, is dit slechts één van de 
grote tragediën die ons te wachten staat. 
 
Betrekkelijkheid 
In schril contrast schets ik graag een doorgemaakte ervaring waarin 
betrekkelijkheid zo prominent een rol lijkt te spelen. 40 jaar geleden deed ik 
onderzoek naar ziekmakende schimmels bij gewassen in een 
plantenziektekundig laboratorium in Suriname. Mevrouw L. stormde tijdens 
een vergadering het kantoor binnen en schreeuwde zeer angstig: "Meneer ik 
heb een problééééééém!". Iedereen zeer geschrokken, probeerde de bijna 
huilende interieurverzorgster tot kalmte te manen nog voordat wij het 
probleem konden uitvragen. Het duurde bijkans 10 minuten voordat 
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mevrouw L. tot bedaren kwam, eer de reden vol emoties ons werd verteld: 
"Meneer mijn chloor is op". Ik schoof 5 Surinaamse guldens haar toe om dit 
probleem gauw op te lossen. Als je het nou wilt of niet, dit "Problééééééém" 
is nog jaren tijdens vergaderingen onderwerp van gesprek (en hilariteit) 
geweest. De handen ineengeslagen, het gezicht bedekt, keken wij elkaar 
meewarig aan wanneer we het met elkaar niet eens waren en riepen wij 
elkaar "Meneer ik heb een problééééééém!" toe. 
  
Kalmte 
 Deze gedachten deel ik graag met de lezers met als doel de Innerlijke Rust 
ten alle tijde te bewaren. In deze tijd van ongekende ellende die wereldwijd 
op de mens afkomt, lijkt het mij meer dan eens zaak, hoofd- en bijzaken 
(goed) van elkaar te onderscheiden. Het klimaat, het voortbestaan van de 
(brede) mensheid, de financiële catastrofe die op ons afkomt, de l(ei)(ij)ders 
waarvoor wij met zijn allen verantwoordelijk voor zijn dat ze op posten zitten 
waar zij qua kennis en kunde zichtbaar niet toe lijken toegerust, zou ons allen 
primair moeten bezighouden. 
  
Ik geef ook toe, het is een ware luxe om in deze turbulente tijd de Innerlijke 
Rust te kunnen bewaren om toch vanuit denkvermogen de beste keuzes te 
maken. Door saamhorigheid met diegenen die dit in grote mate al hebben 
ontwikkeld, kan het comfort bieden een aanzet te doen of het verder te 
ontwikkelen teneinde dit ook te bereiken. 
  
Deze kwaliteit (Innerlijke Rust), biedt vele voordelen om in tijden van 
(persoonlijke) rampspoed, vanuit de Grote Geest die zich huist in en om ons 
heen, met de juiste handvatten de juiste keuzes te maken. Dit biedt 
mogelijkheden in probleemoplossing en te werken aan verbetering. Dit vergt 
wel ijver om je open te stellen voor een verhelderende blik van je naasten. 
Onze geliefde Schepper als Almachtige Ambachtsman, dag aan dag slijpend 
aan de ruwe diamant, de zo in elk van ons, om de zo zeer gewenste perfecte 
briljant te verkrijgen. 
  
Met deze overdenking hoop ik u allen veel moed, ijver en energie toe om 
Kerst 2022 met hernieuwde gedachten, aanstonds 2023 in te gaan.  
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Heel veel Liefde, Innerlijke Rust en Focus wens ik u allen toe, vergezeld van 
uiteraard een Zalig Kerstfeest. 
  
Met broederlijke groet,         Br. Patrick Wong Loi Sing 
 
 
 

  

De kerstboom is versierd. 
De kaarsjes gaan weer aan. 
Nog eventjes geduld 
Kerstmis komt eraan 
Maar eerst de donkere dagen 
En die zijn vaak minder fijn 
Dus laten wij dan proberen 
Om een lichtje voor elkaar te zijn 
Een lichtje dat zal schijnen 
Als het even niet lukken wil 
Soms maakt dat voor een ander 
Net dat kleine beetje verschil 
En nog mooier zou het zijn 
Als dat lichtje steeds blijft schijnen 
Zij het bij donker of bij licht.  

Gezegende kerstdagen en een gezond en liefdevol 2023 toegewenst! 
Zr. Nadia Mijland 

 
Lieve gemeenteleden, 
 

Zo aan het einde van het jaar 

Denken wij aan elkaar 

Het leven is niet altijd simpel 

Soms gevuld met verdriet en pijn 

Daarom willen wij u laten weten 

Dat God er altijd voor u zal zijn. 
 

Wij wensen u fijne feestdagen 

gevuld met de speciale cadeaus van onze lieve Heer. 

Geloof, hoop en liefde! 
 

Een warme kerstgroet namens de families Kluis en Echteld 
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Kerstgroet uit een ver en warm land 

 

Er ligt weer een jaar achter ons, we zeggen verwonderd tegen elkaar: waar is 
de tijd gebleven…waar zijn we zelf gebleven, wat is er gebeurd…hoe zijn we 
veranderd?  En waar gaan we naar toe? 
Op de valreep van een Nieuwjaar willen wij u behalve alle goeds, u 
onderstaand gebed meegeven: 
 

Gebeden voor Kerst:  
Ik heb je aangesproken bij je naam. 
Ik heb je nodig. 
Ik laat je niet alleen. 

 

Ik heb je handen nodig  
om anderen bij de hand te nemen en door het leven te dragen. 
Ik heb je lippen nodig 
om woorden van goedheid te spreken,  
om het verhaal van mijn leven verder te vertellen. 
Ik heb je ogen nodig 
om anderen te laten kijken in het verrijzenislicht. 
Ik heb je voeten nodig 
om de eerste stap te zetten naar de nieuwe hoop. 
Ik heb je lichaam nodig 
om het lijden van medemensen op te nemen. 
Ik heb je nodig 
om anderen vrij te maken. 

 

Ga met mij mee. 
Ik zal je nooit meer alleen laten. 

 
( Uit:  een handvol verhalen van  René Hornikx. ) 

Uitgezocht en overgenomen door Cecil Muler en Henny  Bruinsma   
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GEMEENTEBERICHTEN. 

Doop 
Op 27 Nov. zijn gedoopt: 
*  Lesaiyen Adilson Olieberg, * Aysiau-Dream Jean-Paul Idaly Olieberg 
* Safae Esther Sijpenhof * Zharamae Diana Norah-lee Dalnoot 
* Josiah Alexander Joaquim Dalnoot * Chaonaine Adjaini Antoinette 
Tafleur 
* Chaiyen Benico Junior Tafleur * Chavaé Victorine Piqué 
* Gordius Romio Shakur Filé * Yessenaya Linaysa Samson 
* Yalishia Chi-Ling Samson * Ilaaya Gucchel Chi-Chi  Samson  
 
Overlijden 
* 18 Sept. is in Suriname overleden Lucia Orgine Georginne Westfa, 76 
jaar. 
De graflegging vond plaats op 5 okt. op de Alg. Begrfpts Crooswijk. 
* 27 Sept. is in Suriname overleden Irene Yvonne Lynch, 78 jaar,  
De crematie vond plaats op 7 Okt. te Paramaribo. 
* 27 Okt. is in Rotterdam overleden John Hugo Lieveld, 70 jaar. 
De crematie vond plaats op 4 Nov. in Crematorium Laurentius, R-dam. 
* 8  Nov. is overleden Emy Eugenie Klaiber-del Prado, 88 jr. 
De graflegging vond plaats op 8 Nov. op de Alg. Begrfplts Crooswijk. 
* 8 Nov. is overleden Marius Laurens Olijfveld, 91 jr. 
De graflegging vond plaats op 18 Nov. op de Begrfrplts Schollevaer, 
Capelle aan de IJssel. 
20 Nov. is in Suriname overleden Gisela Marlène van der Kust, 80 jr. 
De graflegging vond plaats op 3 Dec. op de Begrfplts St. Laurentius, 
Rotterdam. 
 
Belijdenis 
Op 4 Dec. hebben zr. Nora Amelo, br. Nino Daniëls en zr. Eunice Sion 
hun belijdenis afgelegd. 
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Smartphone 

 “ Mama, iedereen appt mij om u te feliciteren,” zei mijn 
dochter enkele  jaren geleden, die van haar oom een 
Iphone had gekregen. Ik probeerde de aanschaf zo lang 
mogelijk uit te stellen, hield vast aan mijn oude 
vertrouwde candybar. En besloot uiteindelijk om alsnog  

de wereld van whatsapp in te stappen. 
Een hele wereld gaat voor je open. En daarmee ook je tijd. Als je er niet een 
goede tijdslimiet aan kan stellen. Het gebruik van facebook, appen, chatten is 
er één van heel snel contact maar ook tijdverslindend, als je niet oppast. Zo 
snel als de berichten op de app komen, zo snel kun je zo ook weer kwijt 
raken. 
Zo af en toe heeft whatsapp update momenten. Dan begint het, je hebt geen 
opslag capaciteiten meer. Je wordt dan gevraagd als je je gegevens wilt 
verwijderen of niet. Zo begon mijn app reis om gegevens, vooral beeld - en 
audiomateriaal te verwijderen. Waarschijnlijk deed ik dat niet snel genoeg 
dus kreeg ik hulp van het system. Naderhand kreeg ik de gelegenheid om 
gegevens te bewaren of niet.  Ik maakte gebruik van de optie om het te 
bewaren. 
En wat er toen gebeurde, bracht even wat frustraties met zich mee. Hoewel ik 
had gekozen voor de bewaar optie, waren al mijn gesprekken weg, foetsie, 
gone, niets, nada. Mijn man probeerde nog even wat te herstellen en toen 
zag ik de gesprekken terug komen en contacten en na weer een poging was 
alles gone. Alle foto’s, alle gesprekken, conversaties die ik nog koesterde van 
mijn zus die ons dit jaar kwam te ontvallen. Gone. Alles niet een, eventjes 
over gebleven. Alles weg! 
Na een tijdje zag ik het voordeel ervan in en dacht: “ Is het niet mogelijk om 
smarter te zijn dan een smartphone, en het verleden achter je te laten, 
gewoon alles weg wissen?”  Niet alles mee te willen dragen.  Niet alle data op 
te willen slaan van alle gebeurtenissen in je leven? Sommige gebeurtenissen 
zijn leuk en sommigen minder leuk. En als je steeds aan de momenten terug 
denkt die je verwondt hebben, kan de wond nooit genezen. 

Toen kwam het gedeelte van Micha 7 in mij op.  
Micha 7 vers 18 “ Waar is een God als U, Die de zonden van de overlevenden 
van Zijn volk vergeeft? U kunt niet voor eeuwig boos blijven op Uw volk, want 
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U houdt ervan genadig te zijn.19 U zult opnieuw medelijden met ons hebben. 
U zult onze zonden vertrappen onder Uw voeten. Ja, U zult ze allemaal in de 
aller diepste zee gooien. 20 U zult ons zegenen zoals U Jakob lang geleden 
hebt beloofd. En U zult ons Uw goedheid tonen zoals U onze voorvader 
Abraham hebt toegezegd.” 
 
Als een smartphone conversaties kan verwijderen, kunnen wij als mens dat 
uit ons zelf? 

Zr. Arline Blanker 
 

 

Aanmelden voor Bijbelstudie /catechisatie, 

We willen  de bijbelstudie groep weer opstarten. De bijbelstudiegroep 
komt bijeen op  zondagmorgen van 10.00 uur tot 12.30 uur om te 
praten over vragen rond  bijbel, geloof en leven.. De bijbelstudie is voor 
ieder die behoefte heeft om over deze vragen met elkaar in gesprek te 
gaan.   

Het is de bril die het doet. 
Het afgelopen jaar, heeft veel positieve zaken met zich 
meegebracht. 
Sommige dingen leken negatief, maar als je van alles kan leren, 
dan is het toch ook positief.  
Het heeft dus geen zin om je verleden elke keer op te zoeken, 
want je zal niets nieuws daar vinden. 
Het heeft in het leven veel te maken met hoe je naar dingen kijkt. 
Het is de bril die je op wilt zetten, die het makkelijk en mogelijk 
voor je maakt, de rust in jezelf en om je heen te vinden. 
Mag het licht van Jezus Christus de Vredevorst ook in 2023 met 
ons allemaal zijn. Zodat wij Zijn rust mogen uitstralen naar een 
wereld die soms in crisis is. 

Leilany  Gemerts 
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FINANCIEN 

Collecten  

Maand. Gemeente Diaconie Huur 

Oktober €  247,32 €  236,90 €  288,50 

November €  320,10 €  328,80 €  354,90 

 
Giften 
Okt.                     fam. Leander                      € 25,- 
                             Zr. Gomes-Mijnals                -  50,- 
Nov.                     Zr. Malen/Wijsman              -  20,- 
                             fam . Klaiber-del Prado       - 120,- 
                              Zr. D. Held                             -  25,- 
                              fam. Samson                        - 190,- 
 
Avondmaal         €    59,67 
 
Oogstfeest          €  765,70 
 
Troost/Rouw/Afscheid 
05.10   L.O.G. Westfa   76 jr.      €  349,90  
04.11   J. Lieveld         70 jr.          -  264,--  
18.11    M.L. Olijfveld       91 jr       -  110,08  
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Het is bijna Kerstmis...  

Bij deze, wens ik iedereen, hele warme, 
fijne, liefdevolle en gezellige feestdagen toe 

Maak mooie herinneringen en vergeet 
vooral niet te genieten, want ook 
deze dagen, zijn zo weer voorbij...  

 
Merry Christmas 

Zr. Emmy Chan Jong Chu 
 

 

 

 

Zusters/Broeders 
Zo aan het eind van het jaar 2022   
met dagen als Kerst/ Oud / Nieuwjaar...  
heb ik de beste wensen , voor alle mensen. 
Ik geef u Kerstkadootjes,  
die u niet in de winkels kunt kopen. 
Gezondheid, Liefde, en Geluk,  
dan kunnen deze dagen niet meer stuk. 
Gods Genade toegewenst aan U en de uwen  
voor nu en de komende jaren. 

Zr. Mavis Kerk-Meilise 

God is nooit te laat met wat Hij doet. 
Want wat Hij doet is altijd goed. 
Hij leidt ons aan Zijn hand. 
Door kromme en rechte wegen. 
Wij komen daarom soms vreugd en verdriet tegen. 
Maar wat het ook mag zijn, in lachen en in in pijn. 
Wij nemen Hem ook mee, het nieuwe jaar in. 
Gods zegen ook in 2023 

Irene Marius 



13 
 

 
   Gezellige Kerstdagen en een zalig uiteinde toegewenst. 

Veel gezondheid, geluk en voorspoed in het nieuwe jaar. 
 

Br. Evan del Prado 

Ik wens allen een gezegend kerstfeest en een 
zalig uiteinde. Geniet van de feestdagen. Ik 
hoop u allen in het nieuwe jaar weer in de 
kerk te zien. 

Br. Anton Amelo 

Als je alles in Gods hand laat, zal je uiteindelijk alles in 
Gods hand zien.  
Mag 2023 u allemaal zegeningen brengen. 

Zr. Patricia Blanker 
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GESPREK MET … 

Hij wil een nieuw mens zijn, die groeit en de 
Heer leert kennen. Hij is niet wat hij heeft 
gedaan, maar wat hij heeft overwonnen in Zijn 
naam, Amen. 
 
 
 
 

In de Gemenelandsweg dichtbij de Zwartenhovenbrugstraat 
(Frimangron) in Suriname zag  Roy Kenneth Breidel op 24 februari 
1951 het levenslicht. Deze omgeving, vroeger ook bekend als 
“spundoro”,  was de eerste stopplaats van de trein vanuit de 
Heiligenweg en tevens de woonplek van de familie Breidel. Binnen het 
gezin dat bestaat uit 5 meisjes en 3 jongens, is Roy de oudste en naar 
eigen zeggen de liefste. Moeder Wanda  was een jonge 
hardwerkende vrouw en Vader Herman begon als Chauffeur en werd 
enkele jaren hierna Supervisor van de Canada Dry Soft fabriek aan de 
Kwattaweg. 
 
Roy werd opgevoed door oma Pien (moeder van mama Wanda) in 
een bovenwoning aan de Saramaccastraat tegenover Ogem. De 
eigenaresse van de woning woonde beneden en verkocht koekjes, 
zuurgoed en cacao. Roy hielp graag samen met wijlen Clarence 
Breeveld bij het malen van de cacaobonen. Hierna kregen ze een 
bolletje cacao met suiker (switi). Oma vroeg hem dagelijks voordat hij 
naar school ging wat hij wilde eten, een luxe in die tijd. Hij koos altijd 
voor éénvoudige maar lekkere maaltijden zoals, een vermicellisoep 
met ribbetjes of kippenpoten (harken), en bakra kondré patata (switi 
so té). Zijn jeugd heeft zowel hoogte- als diepte punten gekend. Hij 
werd verwend door oma, maar als de buren over hem klaagden, 
omdat hij de manja’s zat op te eten in de boom of als hij de honden 
had  losgelaten en door de eigenaar werd berispt, werd hij dan voor 
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een weekend naar zijn moeder gestuurd als straf. Daar kreeg hij 
stevig pakslaag en dat gebeurde vaak. Toen oma uiteindelijk hierover 
hoorde, stuurde ze hem niet meer naar zijn moeder toe. Bij oma had 
hij het erg naar zijn zin, maar naast de speeltijd had Roy ook taken. Zo 
vroeg zijn oma hem dagelijks om busbrood te kopen bij haar 
voorkeursbakkerij namelijk “Kersten” die een afdeling had bij City 
Garage (Hoek Zwartenhovenbrug- en Hogestraat) of bakkerij Lam 
Chin aan de Zwartenhovenbrugstraat. Echter kwam het brood niet 
altijd op tijd aan omdat Roy graag voetbalde en te laat thuis kwam. Hij 
heeft ook fijne herinneringen aan de omgeving Frimangron. Als hij de 
Zwartenhovenbrugstraat overstak, via de bakkerij van Aloi, kwam hij 
bij Sukibaka. Hier vertoefde hij vaak en heeft er ook als vakantie 
kracht  gewerkt. Hetzelfde geldt ook voor “baka liba” waar de 
sinaasappelen, die te water werden gelaten en de ongestempelde 
boomstammen die voorbij dreven werden meegenomen en verkocht. 
Daar heeft hij ook  leren zwemmen. 
   
Roy heeft in zijn jonge jaren op de Zunderschool en de 
Sypensteinschool in Paramaribo gezeten. In die periode werd vader 
Herman Breidel benoemd tot directeur van de Canada dry soft fabriek 
in Nickerie. Het gezin verhuisde mee en hij werd ingeschreven op de 
Openbare Muloschool aldaar. Vervolgens ging hij naar de middelbare 
school, en na deze met goed gevolg doorlopen te hebben ging hij 
terug naar Paramaribo. Oma Pien was intussen overleden. 
 
Zingen leerde Roy op school en van zijn moeder die verbonden was 
aan de Stadszending. Ook ging hij op woensdagmiddag naar 
radiostation Avros voor het programma “Kom maar naar voren” van 
oom Adriaan Thurnim om op te nemen. Op zaterdag kon je dat 
beluisteren en kreeg je er een colaatje bij. Er werd flink geoefend met 
de verschillende partijen. Hieruit ontstond de groep “The Spotlights” 
met Clarence Breeveld en Remy Plet. Het repertoire bestond 
voornamelijk uit Gospels. Hij heeft ook bij “The Atlantics” gezongen. 
Dit was een beatgroep en er werd op feestjes, uitstapjes enz. 
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opgetreden. Roy heeft  leuke herinneringen aan deze periode en erg 
hiervan genoten. Jammer dat zijn stem het niet meer kan opbrengen. 
 
Gedurende zijn arbeidzame periode heeft hij verschillende beroepen 
uitgeoefend. Hij begon bij CKC (Kersten) als verkoper bij de 
ijzerwaren afdeling. Hierna heeft hij als mecaniciën bij de Suralco 
gewerkt, maar dat lag hem niet. Vervolgens trad hij als lasser in dienst 
van de Surmac en werkte enkele jaren zelfstandig. In 1974 vertrok hij 
naar Nederland en vestigde zich te Deventer. 
Hier bekleedde hij dezelfde functie en is zich daarna gaan 
specialiseren als pijplasser, fotowerk (röntgenfoto’s) en werkte in 
Apeldoorn bij de plaatijzer industrie. In die periode heeft hij 
geëxperimenteerd met drank en drugs als gevolg waarvan hij 
afdwaalde. Dankzij de Heer heeft hij de weg terug gevonden. Roy 
wilde verder studeren en verhuisde naar Rotterdam waar hij enige tijd 
door zijn zus werd opgevangen totdat hij een eigen woning kreeg. 
Naast het lassen, is hij ook een liefhebber van kokkerellen. Om de 
fijne kneepjes van het koken aan te leren heeft hij in Suriname de 
avondopleiding van de Huishoudschool gevolgd. Ook heeft hij veel 
geleerd van Ricardo’s Kitchen in Amsterdam. In die periode was hij 
niet weg te denken bij Kwaku toernooien met zijn specialiteit maïspap. 
 
Zijn gezin bestaat uit 5 volwassen kinderen, waar hij trots op is. Met 
de  jongste heeft hij een hechtere band. Zij wil soms “moedertje” voor 
hem spelen. Na het overlijden van haar moeder, heeft hij haar met de 
Heer aan hun zijde opgevoed. Zonder Hem was het niet gelukt 
(Amen).  
 
In zijn vrije tijd heeft Roy ruimte voor de volgende hobby’s: voetballen, 
kaarten, dammen, een beetje schaken maar vooral uit de bijbel lezen. 
In de toekomst wil hij indien zijn gezondheid het toelaat vaker reizen 
met zijn vriendin. Ze hebben reeds enkele Europese landen bezocht, 
maar willen nog meer zien van de wereld. 
Binnen de kerk houdt Roy zich vanwege gezondheidsredenen rustig 
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op de achtergrond, maar dit neemt niet weg dat hij het verleden van 
onze kerk als zeer bemoedigend heeft ervaren. Het heden is voor hem 
een houvast voor het verder gaan en de toekomst ziet hij als een thuis 
voor iedereen die in de Heer gelooft, verder in het geloof wil groeien 
en dit wil uitdragen. 
 
De kerk betekent voor hem: rust, bezinning, nederigheid, geduld en 
vergevingsgezindheid. Roy laat zich leiden door liefde voor de Heer, 
de medemens en zijn geliefden, want zonder liefde is er geen 
harmonie. Hij wil een nieuw mens zijn, die groeit en de Heer leert 
kennen. Roy is niet wat hij heeft gedaan, maar wat hij heeft 
overwonnen in Zijn  naam, Amen. 

Zr. Monique Calor 

Beste broeders en zusters, 
Kerst staat weer voor de deur. Wij naderen het einde van het jaar 2022. De 
Heer heeft ons bijgestaan in vele beproevingen en door middel van zijn kracht 
en genade bevinden wij ons in de laatste maand van het jaar.  
Hierbij willen wij graag alle voorgangers danken voor hun mooie diensten, het 
hardwerkend bestuur, de vrijwilligers die altijd klaarstaan en natuurlijk niet te 
vergeten de mensen achter de schermen. 
Wij wensen iedereen een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar toe.  
Moge wij volgend jaar wederom genieten van een vruchtbare samenkomst, elke 
zondag, als gemeente. 

Namens Roy, Rainha, Jetty en Hamza 
Familie Breidel 

Uw hart wordt verlicht 
Op deze heilige nacht 
Omringd door vrienden 
Met liefde, vreugde en vrede 
Een zalig kerstfeest en een gezond en gelukkig 2023 wensen wij u toe 
 

De kinderen van de zondagschool van de E.B.Z.G. 
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  Gods onbekende voetstap. 
 

Geloven dat Gods Vaderhand 
ook is in moeite en pijn, 
als 't leven zwaar en donker is 
dat Zijn beproeving liefde is 
wat kan dat moeilijk zijn. 
 
Gods voetstap op ons levenspad 
zijn onbekende wegen 
als het verdriet ons overmant. 
Het is te hoog voor ons verstand 
wij zijn er mee verlegen. 
 
God, Die zo hoog, zo heilig is, 
wij nietig stof vol zonden. 
Hoe zouden wij Zijn raad verstaan? 
In Christus ziet Hij zondaars aan, 
heeft Zich met hen verbonden. 
 
Hij legt ons niet Zijn wegen uit, 
te klein is ons verstand. 
Zijn voetstap is vol heil en vree. 
Hij leidt ons door de diepste zee. 
Hij neemt ons bij de hand. 
 
En nooit laat Hij Zijn kind'ren los 
zij zullen niet bezwijken. 
Gaat het door angsten, moeiten, pijn; 
Hij zal er altijd, altijd zijn. 
Zijn trouw zal eeuwig blijken. 

JT 
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Want alzo lief… 

Er was eens een man, die het Kerstfeest maar een hoop onzin vond. Niet dat 
hij een nare man was, of zo. Nee, hij was een aardige en fatsoenlijke persoon, 
die goed zorgde voor zijn vrouw en kinderen, en zo goed mogelijk probeerde 
te doen tegenover zijn medemens. Hij geloofde alleen niet in de incarnatie 
van Jezus Christus, welke de kerk in deze dagen zo predikte. Tegen zijn vrouw, 
die een trouw kerkganger was, zei hij: “Het spijt me echt, maar ik kan gewoon 
niet geloven dat God een mens moest worden en naar de aarde moest 
komen. Het slaat gewoon nergens op.” 

Op een avond voor Kerst gingen zijn vrouw en kinderen naar de kerk om de 
nachtdienst bij te wonen. Hij had geen zin om mee te gaan. “Ik zou mezelf 
maar een hypocriet vinden,” zei hij, “ik blijf liever thuis, maar ik zal op jullie 
wachten.” 

Kort nadat zijn gezin was weggereden, begon het te sneeuwen. De man liep 
naar het raam en zag de sneeuwvlokken steeds dikker en zwaarder worden. 
“Nou ja”, dacht hij, “als we dan toch Kerst moeten vieren, dan kan het maar 
beter een witte zijn.” Hij liep terug naar zijn makkelijke stoel en ging de krant 
er in lezen. 

Een paar minuten later werd hij opgeschrikt door een ploffend geluid dat 
buiten vandaan leek te komen. Het ploffende geluid werd snel gevolgd door 
een andere, en weer een andere. Eventjes dacht hij dat iemand sneeuwballen 
tegen zijn ramen aan het gooien was. Toen hij de voordeur opendeed, om te 
zien wat er aan de hand was, zag hij een zwerm vogels in zijn voortuin. Ze 
waren gestrand in het winterweer, en in hun wanhopige zoektocht naar een 
schuilplaats, waren ze tegen zijn raam aangevlogen. 

“Ik kan ze toch hier ook niet zo laten doodvriezen,” dacht hij bij zichzelf. 
“Maar hoe kan ik ze helpen?” Plots dacht hij aan de schuur, waar ook de pony 
van de kinderen stond. Het was er in ieder geval warm en droog. Snel ging hij 
naar binnen om zijn jas te halen en baande zich door de sneeuw een weg 
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naar de schuur. Daar deed hij de deuren wijd open, en ontstak het licht. Maar 
de vogels kwamen niet. 

“Misschien kan ik ze lokken met wat eten.” Dacht hij. Dus haastte hij zich 
weer naar het huis, om terug te komen met een zak met oud brood, waarvan 
hij een spoor van kruimels strooide vanaf de voortuin tot de schuur. Maar de 
vogels negeerden de kruimels, terwijl ze rond bleven ploeteren in de sneeuw. 

Hij probeerde ze in de schuur te krijgen door om hen heen te lopen, en 
ondertussen “Shhh, shhh!” te roepen. De vogels vlogen alle kanten op, 
behalve naar de warmte. 

De man mompelde in zichzelf: “Ze vinden me natuurlijk maar eng en raar. Kon 
ik maar een manier bedenken om ze te laten weten dat ze me kunnen 
vertrouwen. Als ik nu zelf voor een tijdje een vogel kon worden om ze in 
veiligheid te brengen.” 

Op datzelfde moment hoorde hij de kerkklokken luiden. Hij stond even stil om 
te luisteren naar de aankondiging van het Kerstfeest. Toen viel hij op zijn 
knieën in de sneeuw, vouwde zijn handen, en zei: “Nu begrijp ik waarom U 
het moest doen.” 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 
eeuwig leve.        Johannes 3:16 

Uit Christelijke Verhalen 
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Lieve mensen,   

Allen hele vrolijke Kerstdagen toegewenst. Degenen onder ons die 
door omstandigheden veel verdriet kennen, onze Schepper geve U 
de kracht om deze dagen  door te komen. 

Verder wens ik een ieder een voorspoedige jaarwisseling en vooral 
gezondheid in 2023 toe. 

Stay healthy,      
Lies en Chiquita Cabenda/Griffin 

De dageraad 
De dageraad geeft raad 
als je het vraagt. 
Geen kwaad maar goed. 
Want wie het kwade wil beminnen, 
moet zichzelf goed bezinnen. 
Tot de wet en de getuigenis is de daad 
en als zij niet spreken naar het woord 
Is er voor hen geen dageraad. 
AB 
Jesaja 8:20 
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Bouwen aan je (levens)huis 

 
Een oude timmerman was aan zijn pensioen toe. Hij vertelde zijn baas 
van zijn plannen om de bouw te verlaten en het kalmer aan te gaan 
doen, samen met zijn vrouw en familie. Hoewel hij in inkomen 
achteruit zou gaan, zou hij het wel redden en hij was er sowieso aan 
toe. 
Zijn baas vond het jammer zo’n goede kracht te zien vertrekken en 
vroeg of hij nog één huis wilde bouwen, als een persoonlijke gunst. De 
timmerman ging akkoord maar het werd al snel duidelijk dat zijn hart 
er niet in zat. Het werd tamelijk rommelig gebouwd, en ook het 
materiaal was niet echt geweldig. Zijn loopbaan had een betere 
afsluiting verdiend. 
Toen het huis klaar was, kwam zijn baas het inspecteren. Hij gaf de 
sleutel aan de timmerman en zei: “Dit is jouw huis, mijn cadeau voor 
jou.” De timmerman was geschokt en schaamde zich. Als hij had 
geweten dat hij dit huis voor zichzelf bouwde, had hij het heel anders 
aangepakt. 
Zo is het ook met ons. We bouwen ons levenshuis, dag voor dag, en 
vaak stoppen we er niet onze beste krachten in. Wat een schok als we 
tot de ontdekking komen dat we in het huis moeten leven dat we 
hebben gebouwd! Als we het over konden doen, hadden we het vast 
anders gedaan. Maar we kunnen niet terug. 
 
Jij bent de timmerman. Elke dag sla je een spijker, plaats je een plank, 
of stel je een kozijn. “Het leven is een doe het zelf project”, heeft 
iemand eens gezegd. Jouw houding en de keuzes die je vandaag maakt, 
bouwen het ‘huis’ waar je morgen in leeft. Bouw dus met verstand! 
Werk alsof je het geld niet nodig hebt 
Heb lief alsof je nooit gekwetst bent 
Dans alsof niemand kijkt. 
 

 Uit ‘Christelijke verhalen’ 
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RECEPT: Snelle Vegan Quiche 

Baktijd: 45 minuten Totale tijd: 70 minuten  
     
1 st prei 
1 st sjalot 
400 g champignons  
1 el olijfolie 
400 g spinazie 
8 st zongedroogde tomaten 
400 g tofu 
100 ml plantaardige melk 
1 el Italiaanse kruiden 
1 tl nootmuskaat 
1 el mosterd 
100 g plantaardige kaas, geraspt 
 
Bereidingswijze 
1. Snijd de prei in dunne ringetjes. Snipper de sjalot. Veeg de 
champignons schoon en snijd in plakjes. Verhit de olijfolie in de 
koekenpan en bak de prei, sjalot en champignons 15 minuten. 
2. Schenk kokend water over de spinazie en laat deze slinken. Giet af in 
een vergiet en druk zoveel mogelijk vocht uit de spinazie. Snijd 
vervolgens in stukjes. 
3. Snijd de zongedroogde tomaten in reepjes. 
4. Verwarm de oven voor op 180 °C en bekleed een springvorm (24 cm.) 
met bakpapier. 
5. Doe de tofu, plantaardige melk, nootmuskaat, mosterd en vegan kaas 
in de keukenmachine en meng tot een romige crème. 
6. Bekleed de springvorm met de plakken Koopmans hartige taartdeeg. 
7. Schep de prei, sjalot champignons, spinazie en zongedroogde 
tomaten door het tofu mengsel en schep alles in het groente taartdeeg. 
8. Schuif de oven in en bak in 45 minuten gaar. 
9. Sprenkel het sap van de limoen over de vegan quiche voor een extra 
lekker effect. 

Allergie informatie: 
Gluten, mosterd, soja 
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K L E U R P L A A T 
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Bijbelfilippine 

Waarschijnlijk moet u er de bijbel bij pakken om deze puzzel goed in te 
vullen. In de dik omkaderde kolom komt dan een kerkelijk begrip te 
staan. U wint er geen prijs mee, maar wij hopen dat u er toch veel 
plezier aan beleeft. 
 
 

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



26 
 

 

1 Dit werd geofferd toen het lam het zevende zegel had verbroken 
(Openbaring 8)    

2 De Heer is de alfa en de … (Openbaring 1)       

3 Elk eerstgeboren veulen van een ezel zou hiermee vrijgekocht moeten 
worden (Exodus 13)    

4 De man van koningin Esther (Esther 2)       
5 Beroep van Jozef's medegevangene die het niet overleefde (Genesis 40)     
6 Oudste kleinzoon van Lot (Genesis 19)       
7 Vader van Johannes (de doper ) (Lucas 1)       
8 Hij werd de vervanger van Judas (Handelingen 1)      
9 Om wijs te worden moet je eerst .... worden (1Korinthiers 3)      
10 Dit moest Ezechiël opeten (Ezechiël 3)       
11 Zoveel sjekel zilver betaalde Hosea voor zijn tweede vrouw (Hosea 3)     
12 In deze plaats werd het gebeente van Saul begraven (1Samuel 31)     
13 Deze zoon van David vergreep zich aan Tamar (2Samuël 13)      

14 Misdraag u niet door dit te maken van welk wezen dan ook 
(Deuteronomium 4)    

15 Zoveel dagen en nachten zat Jona in de buik van de walvis (Jona 2)     

16 Hiermee moeten de te offeren broden zijn bereid of bestreken (Leviticus 
2)     

17 Zoveel onschuldigen zouden nodig zijn geweest om de stad Sodom te 
sparen (Genesis 18)    

18 Zoveel vrouwen zullen zich storten op 1 man (Jesaja 4)      
 
 
Vorige oplossing:  
Pretribulationisme 
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