


1 
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JAARGANG 22 NR. 2NHOUD: 

pg. 2 kerkdiensten           pg 10 Je eigen weg gaan 
pg. 3 overdenking           pg 11 Waar vindt u het in de Bijbel 
pg. 4 Gemeenteberichten          pg 13 Gesprek met een gemeentelid 
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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. Hennie Bruinsma <h.bruinsma@planet.nl>. 
Verhalen, reacties, vragen, artikelen, advertenties en stukjes voor de 

volgende KN graag inleveren vóór 15 oktober 2018 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. M. Vaarnold of 
zr. N. 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, automatisch, of contant bij  
zr. E. Chan Jong Chu en br. A. 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 

Augustus 2018 

week datum tijd Karakter dienst Voorg. Organist 

19 5 aug. 12.00 u. Preekdienst R. Roozer I. Caster 

20 12 aug. 12.00 u. Preekdienst 
 

G. Bendt-
Wijsman  

W.Sporkslede  

21 19 aug. 12.00 u.    Preekdienst 
 

W.v.Ommeren J.H.vd Kamp 

22 26 aug.   12.00 u. Preekdienst R. Roozer I. Caster  

 
September  2018 

week datum tijd Karakter dienst Voorg. Organist  

36 
 

2 sept.  12.00  u. 
 

Preekdienst 
 

R. Roozer I. Caster 

37 
 

9 sept  12.00  u.     Preekdienst R. Roozer W.Sporkslede 

38 
 

16 sept.  12.00  u.     Preekdienst       M. Peroti J.H.vd Kamp 

39 
 

23 sept.  12.00 u.     Preekdienst R. Roozer I. Caster  

40 
 

30 sept.  12.00 u. Oogstfeest C.R. Muler       Jo-Ann 
Simson 

 
Oktober  2018  

Week datum tijd Karakter dienst Voorg. organist 

41 7 okt.  12.00 u.   Preekdienst M. Peroti I. Caster 

42 14 okt.   12.00 u. Preekdienst R.Roozer  W.Sporkslede  

43 21 okt.  12.00 u. Preekdienst C.R. Muler J.H.vd Kamp 

44 28 okt. 12.00 u. Preekdenst  C.R.Muler  I.Caster 
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OVERDENKING 

WAT IS CHRISTELIJKE LIEFDE? 

 

Christelijke liefde - Het gebod van Christus 
Wat is het hart van Christelijke liefde? Jezus zei: "Aan jullie liefde voor 

elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn" (Johannes 13:35). 

Johannes schreef ooit, geïnspireerd door de Heilige Geest: "Wij weten dat 

we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar 

liefhebben. Wie niet liefheeft blijft in de dood" (1 Johannes 3:14). En "dat 

wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn 

geboden naleven. Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn 

geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last" (1 Johannes 5:2-3) 

Volgens het Evangelie van Matteüs bestaat de essentie van de Wet en de 

Profeten juist uit het liefhebben van God en andere mensen. En we zien 

dat deze term "de Wet en de Profeten" nog op een andere plek in het 

Evangelie van Matteüs wordt gebruikt. En in deze passage vinden we de 

Bijbelse definitie van liefde: "Behandel anderen dus steeds zoals je zou 

willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten" 

(Matteüs 7:12). 

Zou jij willen dat je vrouw overspel pleegt? Zou jij willen dat iemand jou 

vermoordt? Of iemand waarvan je houdt? Zou jij willen dat iemand van je 

steelt, tegen je liegt of op je bezittingen aast? 

Natuurlijk niet! Ben er dan ook niet op uit om andere mensen deze dingen 

aan te doen! Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest, gebiedt ons om 

"elkaar niets schuldig [te zijn], behalve liefde, want wie de ander liefheeft, 

heeft de gehele wet vervuld. Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen 

moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en 

alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw 

naaste lief als uzelf.’ De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de 

wet vindt zijn vervulling in de liefde" (Romeinen 13:8-10). 

 

In het Evangelie van Lucas wijdt Jezus uit over dit principe van "het 

https://www.allaboutgod.com/dutch/basicbijbel/johannes-13.htm?vers=35#vers35
https://www.allaboutgod.com/dutch/basicbijbel/1_johannes-3.htm?vers=14#vers14
https://www.allaboutgod.com/dutch/basicbijbel/1_johannes-5.htm?vers=2#vers2
https://www.allaboutgod.com/dutch/basicbijbel/matte__s-7.htm?vers=12#vers12
https://www.allaboutgod.com/dutch/basicbijbel/romeinen-13.htm?vers=8#vers8
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behandelen van anderen zoals je zelf behandeld wil worden". Hij zegt: 

"Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand 

het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is 

het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de 

zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. En is het een verdienste 

als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de 

zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan 

degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld 

aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden 

lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; 

dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de 

Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en 

kwaadwillig is. Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is" (Lucas 

6:30-36). 

Christelijke liefde - Onzelfzuchtig zijn en liefde geven 
Christelijke liefde bestaat uit het geven van die dingen aan andere mensen, 

die jij zelf zou willen ontvangen als jij in een vergelijkbare situatie zou 

verkeren. En dat zelfs als zij je niet terug kunnen betalen. Sterker nog: 

vooral als ze je niet terug kunnen betalen! Christelijke liefde is respect 

voor anderen. Het is genade. Het is barmhartigheid. 

 

De vertalers van de King James Bijbel hebben het Griekse woord “agape” 

(Gods liefde) gebruikt, naast het Engelse woord "love" (liefde) om dit 

woord te vertalen, kozen zij ook vaak voor het 

woord "charity" (naastenliefde, barmhartigheid, liefdadigheid). Zij wilden 

hiermee het idee benadrukken dat “agape” een onzelfzuchtig, gevend 

soort liefde is. Gods Liefde is onzelfzuchtig en onvoorwaardelijk. Nu 

weten we wat bedoeld wordt met Christelijke liefde. Nu weten we waar 

we naar moeten streven... 

Groei nu verder!  

Uit het NIEUW Leven                                                   Zr. C. Dennen 

 
  

https://www.allaboutgod.com/dutch/basicbijbel/lukas-6.htm?vers=30#vers30
https://www.allaboutgod.com/dutch/basicbijbel/lukas-6.htm?vers=30#vers30
https://www.allaboutfollowingjesus.org/dutch/levend-offer.htm
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GEMEENTEBERICHTEN 

 

Belijdenis op 20 mei 2018   

*  Latoya Norma Klooster  
*  Diana Josefine Scheuer-Held  
 

Doop op 10 juni 2018   

*  Logwenza  Norella  Marengo    

*  Yahnoah  Chavelli  Esajas 

 

 

Overlijden :                                                                                                                                 

 *   Op 16 April is in Rotterdam  overleden Guno James Vianen, 66 jaar.         

De crematie vond plaats op 24 april in Crematorium Rotterdam-Zuid. 

*  6 mei is in Rotterdam overleden Monique Muriel Lelie, 49 jaar. 

De begrafenis vond plaats op 16 mei op de Alg.Begrfplts Crooswijk. 

*  Op 8 mei is in Utrecht overleden Franklin Kenneth Louz, 67 jaar. 

De crematie vond plaats op 16 mei in Crematorium Domstede/Utrecht. 

*  16 mei is in Rotterdam overleden Thelma Anieta Jacqueline Does,       

67 jaar. De begrafenis vond plaats op 24 mei op de Alg.Begrfplts 

Crooswijk. 

*  25 mei is in Rotterdam overleden Egbert Frans Westfa, 88 jaar. 

De begrafenis vond plaats op 2 juni op de Begrfplts Schollevaer/Capelle 

a/d IJssel. 

*  Op 2 juni is in Rotterdam overleden Ramon Harold Giersthove, 79 jaar. 

De begrafenis vond plaats op 8 juni op de Zuiderbegrfplts. 

 

We leven mee met de achterblijvers en de rouwenden. 

Er zijn de afgelopen tijd gaten gevallen in gezinnen en in de gemeente. 

Troost,  dank en  meeleven willen we verwoorden in een gebed van Toon 

Hermans. 
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God, 

Het zal toch niet waar zijn 

Dat dit het laatste is 

Wat over is van deze mens. 

Wij hopen dat ons ongeloof en onze twijfel 

Geen gelijk krijgen. 

Laat het waar zijn dat deze mens 

Zich beter dan wij ons kunnen voorstellen 

Thuis voelt in de eeuwigheid.  

En geef ons vooral de rust en het evenwicht 

Alles wat geen antwoord krijgt een plek te geven. 

Ook de leegte die we nu en later zullen voelen. Amen      

VAN HET BESTUUR 

* Op Koningsdag is zr. Georgina Bendt-Wijsman gedecoreerd als ridder in 

de orde van Oranje Nassau. Daarin is  de waardering uitgesproken voor 

het  werk dat zij  gedaan heeft en nog steeds doet voor kerk en 

samenleving. Wij feliciteren haar met dit heugelijk feit. 

 

*Namens EBZG hebben zr. Carmen Dennen en br. Just Lynch de synode 

Europees-Continentale Provincie van de EBG bezocht.  Een belangrijk deel 

van hun missie was het toelichten van het voorstel van EBZG om als 

sociëteit opgenomen te worden binnen de EBG familie. 

Op de tweede dag van de synode kwam het nieuws dat ds. Mark de Vos, 

afgevaardigde van de ZZG, onderweg naar de synode was verongelukt.  

De synode ging wel door, maar het nieuws zorgde de hele week voor een 

bedrukte stemming. Een groot deel van de Nederlandse deelnemers  

reisde, in plaats van zaterdagmorgen, al op vrijdagavond af om de 

begrafenis bij te wonen. 

Het voorstel van EBZG werd niet aangenomen, EBZG wacht voorlopig de 

schriftelijke reactie van het synodebestuur af en besluit dan hoe verder te 

gaan  In de volgende KN krijgt u een uitgebreider verslag. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/originals/81/65/15/81651527962d16114fa4ae435a1f4e65.png&imgrefurl=https://www.pinterest.com/pin/111886371971112482/&docid=f3GR303OQ6ThxM&tbnid=jY2jl0UkQDIqDM:&vet=1&w=228&h=221&bih=549&biw=853&ved=2ahUKEwiAoqCGt8vaAhXQDewKHUnRDnUQxiAoAXoECAAQEg&iact=c&ictx=1
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FINANCIEN 

 

Maand Gem.  Diac.  Huur. Zd. School 

April € 246,17 € 199,30 € 215,15 € 53,85 

Mei € 322,43 € 347,69 € 286,86 € 25,35 

Juni € 246,42 € 227,26 € 252,25  € 18,00 

 

Bijzondere diensten 

22.04 N.L. Slooten    70 jr.  €    49,40 

10.05 H.A.J. Hahn    99 jr.  -  150,00 

24.05 A. Schaken    75 jr.  -    62,10 

 

Gift 

Mei H. Misaini     €  52,40; I.A. Nijman € 55.- { t.b.v. Kruispunt }

     

Troost/Rouw/Afscheid 

24.04 G.J. Vianen  €  286,20 

16.05 M.M. Lelie  -     91,70 

24.05 Th.A.J. Doest  -  134,20 

02.06 E.F. Westfa  -     67,05 

08.06 R.H. Giersthove  -  119,16 

 

 

W i j s h e d e n 

Asi taki a no tongo mi no abi di mi no e taki, ma Gado meki mi so. 
Het paard zegt het is niet dat ik geen tong heb, omdat ik niet spreek 
maar zo ben ik door God gemaakt. 
Ik ben wel uitgerust met een tong, maar het is de scheppers wil dat 
ik niet kan praten. 
God weet waarvoor het goed is. 
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DANKBETUIGING 

Zeer gewaardeerde Gemeenteleden, Bestuur, 

Voorgangers, Iedereen die er was. 

“ Mijn eerst gevoel zij dankbaarheid…” 

Hiermee willen wij U danken voor de wijze waarop U 

uw medeleven heeft getoond  tijdens ziekte, overlijden, 

afscheid en crematie van Johan Frans Louis KERK, 

overleden op 10 juni 2018.  

Uw aanwezigheid  en uw onbaatzuchtige hulp, in welke 

vorm dan ook heeft ertoe bijgedragen dat het afscheid 

een herinnering is geworden die wij koesteren. 

Het neemt het gemis, de leegte en het verdriet niet weg, 

maar het geeft ons de kracht om verder te gaan en het 

versterkt ons geloof in de goedheid van de mens. 

 Dank U hiervoor! Dank U dat U er was! 

Namens alle nabestaanden, 

Echtgenote : Mavis H. Kerk–Meilise (Bestuurslid EBZG) 
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Impressie van de gezamenlijke Keti Koti dienst 

Ook dit jaar weer is er een gezamenlijke manspasi dienst gehouden. De 

dienst vond plaats op zaterdag 23 juni in de Hoflaankerk en wij mogen 

spreken van een redelijke opkomst.  

De deelnemende kerken en organisaties dit jaar waren: de organisatie 

GVGT, EBZG, EBG Rotterdam Centrum, RK Parochie Petrus Donders, en 

de Protestantse Gemeente Rotterdam Kralingen. Optredens waren er van 

het koor Excelsis en de Spoken & Visualthought artist Melanin Kris. 

Namens de EBZG hield br. Wim van Ommeren een inleiding tot het thema 

‘Gezamenlijke Verantwoordelijkheid’ en sprak br. Just Lynch een 

dankgebed uit.  Een snelle enquête aan het eind van de dienst maakte 

duidelijk dat de aanwezigen er zeer over te spreken waren en volgend 

jaar graag weer een gezamenlijke dienst bij zouden willen wonen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W I J S H E D E N 
Libisuma e meki barki, ma gado e bow en sipi. 
Vaak denkt de mens dat hij tot alles in staat is, maar des Scheppers 
wil en wijsheid blijft eeuwig bestaan. 
De mens wikt, maar God beschikt. 
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Je eigen weg gaan 

Op een dag gingen een vader en zoon met een ezel op pad. De vader 

wilde lopen en zette zijn zoon op de rug van de ezel. Zo gingen zij op weg 

tot zij mensen tegenkwamen die zeiden: ‘Zie daar de wereld op zijn kop. 

Die gezonde jongen zit rustig op de ezel, terwijl zijn arme, vermoeide 

vader nauwelijks vooruit komt.’ 

De jongen hoorde dit, schaamde zich en stapte af. Hij wilde dat zijn vader 

verder op de ezel zou rijden. Zo liepen ze voort. Even later hoorden ze: 

‘Moet je dat zien. Wat een ontaarde vader, die zelf lekker op de ezel zit 

en zijn kind laat lopen.’ 

Na dit verwijt zei de zoon: ‘Kom, laten we samen op de ezel rijden.’ Zo 

vervolgden ze hun weg tot zij mensen tegenkwamen die zeiden: ‘Kijk, dat 

arme beest. Zijn rug zakt door onder het gewicht van hen beiden, wat 

een dierenbeulen.’ 

Daarop zei de jongen: ‘Laten we allebei te voet gaan, dan kan niemand 

ons nog verwijten maken.’ Zo liepen ze verder achter hun ezel. Tot 

voorbijgangers commentaar leverden: ‘Zie deze dwazen. Ze lopen in de 

brandende zon en geen van beiden denkt eraan op de ezel te gaan 

zitten.’ Vader richtte zicht tot zijn zoon en zei: ‘Tja, mijn zoon, hoe je je 

ook gedraagt, op- en aanmerkingen zullen er altijd in overvloed zijn. Volg 

daarom altijd wat je eigen hart je ingeeft.’ Ga je eigen weg! 



11 
 

Waar vindt u het in de Bijbel ? 

Als alles somber lijkt, lees dan Jesaja 40. 
Als u geneigd bent verkeerde dingen te doen, lees Psalm 139. 
Als u voor een crisis staat, lees Psalm 46. 
Als u ontmoedigd bent, lees Psalm 23. 
Als u zich vervelend voelt, lees Psalm 103 en 104, of Job 38-40.  
Als de zaken slecht gaan, lees Psalm 37. 
Als u zich alleen voelt of bang bent, lees Psalm 27. 
Als u zich zorgen maakt over hen van wie u houdt, lees Psalm 107.  
Als u uw budget vaststelt, lees dan Lukas 19. 
Om in goede harmonie te leven met uw medemensen,  

volg de raad van Romeinen 12 op. 
Als u ziek bent of pijn hebt, lees Psalm 91. 
Als u op reis gaat, neem dan Psalm 121 met u mee. 
Als u vermoeid bent, zoek dan op Mattheus 11 :28-30; 

Romeinen 8 :31-39. 
Als alles verkeerd schijnt te gaan, probeer dan 2 Timotheus 3. 
De beste investering wordt beschreven in Mattheus 6. 
Als uw vrienden u de rug schijnen toe te keren,  

houdt u dan vast aan 1 Corinthe 13. 
Zoekt u naar innerlijke vrede, denk dan na over Johannes 14. 
Heeft u een grote verantwoordelijkheid te dragen, lees dan Jozua 1.  
Is door de dood u iemand ontnomen, dan is er voor u een boodschap in  

1 Corinthe 15 en Openbaring 21. 
In Hebreeën 11 vindt u wat God voor u kan doen. 
Als u ernstige verliezen hebt geleden, lees het laatste deel van, Romeinen 8. 
Als u flink moet vechten, is er een pracht uitrusting in Efeze 6.  
Als u gezondigd hebt, lees 1 Johannes 1; Johannes 3:1-21; 

Jesaja 53 en maak Psalm 51 tot uw gebed. 
De manier om te bidden — 1 Koningen 8; Psalm 42, 51;  

Lukas 11:1-13, 18:1-4; Johannes 17; Efeze 3. 
Als u bang bent voor de dood, lees dan Johannes 11, 17 en 20; 

2 Corinthe 4 en 5; Romeinen 8; Openbaring 7, 21, 22. 
Lees bij een begrafenis Psalm 23; Psalm 27; Johannes 14:1-6;  

Romeinen 8:14-39; 1 Corinthe 15:20-58; Openbaring 21 :1-4, 22-26. 
De tien geboden — Exodus 20, De prediking op de berg — Mattheus 5-7. 
Het gebed des Heren — Mattheus 6; Lukas 11. 
Geloof, hoop en liefde — 1 Corinthe 13. 
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Gesprek met een gemeentelid 

Nog voor er sprake was 

van een EBZG waren 

zuster Emmy en Ds. 

Muler -Predikant EBG 

Avenue Concordia- al 

bezig in Spijkenisse. 

Kortom, ze legden daar 

contacten. In “De 

Dorsvloer", 

het  kerkgebouw van de 

Protestantse kerk aldaar 

werden regelmatig kerkdiensten gehouden. Deze aanzet heeft zich niet 

verder kunnen ontwikkelen. Bij het ontstaan van de EBZG heeft 

Zuster Emmy een grote rol gespeeld. Zij was de motor achter het koor 

GOD'S LOVE en vervulde binnen het bestuur verschillende 

functies. Tot nu toe is zuster Emmy actief voor onze kerk.  

Wie is zuster Emmy? In onderstaand interview willen wij u graag iets 

meer over haar vertellen. 
 

Emmy Nadia Maria Chan Jong Chu werd geboren op 26 april 1944 

aan de  Prinsessenstraat 80 te Paramaribo Suriname. Haar ouders 

waren Paul Chan Jong Chu (Missie Onderwijzer) en Berdine Chan 

Jong Chu-Johns (Huisvrouw). Het gezin bestond uit elf kinderen, 

waarvan  zuster Emmy de oudste is. Het gezin heeft helaas enkele 

jaren geleden afscheid  moeten nemen van het op één na jongste 

zusje.   

Vanwege het beroep van haar vader moest het gezin veel reizen. 

Toen zuster Emmy één jaar oud was verhuisde het gezin naar 

Coronie. Vanaf haar vijfde tot dertiende levensjaar heeft het gezin 

in Moengo gewoond. Hierna verhuisden ze terug naar Paramaribo. 

Zr Emmy heeft de volgende scholen bezocht: St. Theresia school in 

Moengo, vervolgens de St. Louise-en de Kweekschool in 

Paramaribo. In 1968 is zr. Emmy getrouwd in de Grote Stadskerk. 

Het huwelijk werd ingezegend door Ds Gilly Polanen. Twee jaar 
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later, in 1970 vertrok zuster Emmy met gezin naar Nederland. Hier 

heeft ze HBO Maatschappelijk Werk gestudeerd en daarna 

Tweedegraads Lerarenopleiding Pedagogiek. 

Zuster Emmy heeft aan het begin van haar carrière gedurende 

twee jaar als Administratief Medewerkster bij de Nederlandse 

Spoorwegen gewerkt, hierna tien jaar bij de Sociale dienst van de 

Gemeente Rotterdam en tenslotte deed zuster Emmy de overstap 

naar de Verslavingszorg voor de duur van twintig jaar. Op 62 jarige 

leeftijd  heeft zuster Emmy op de valreep gebruik gemaakt van de 

speciale regeling om vervroegd met pensioen te gaan.   

Zuster Emmy is moeder van twee zonen en  grootmoeder van vier 

kleinkinderen (drie meisjes en één jongen). Oorspronkelijk is zuster 

Emmy Rooms Katholiek. Vanwege het feit dat ze in de EBG kerk 

getrouwd is en haar kinderen ook als zodanig gedoopt zijn is ze bij 

de EBG ‘’blijven hangen”.   

Zuster Emmy is ook één van de stonfutu’s van de EBZG. Ze vindt  

dat er in de twintig jaar dat deze kerk bestaat erg veel veranderd is. 

Onder andere het enthousiasme onder de gemeenteleden vindt ze 

iets minder geworden. 

Het lievelingsgerecht van zuster Emmy is petjil, dit niet vanwege de 

smaak maar de snelle bereiding. Tegenwoordig past zuster Emmy 

graag op haar eigen kleinkinderen maar ook op de kleinkinderen 

van haar vroeg overleden zusje. Eén van haar hobby’s is fietsen, 

daarnaast zwemt zij graag. Reizen doet zuster Emmy zonder 

bezwaar. Zij heeft naast Suriname onder andere de volgende 

landen bezocht: De Antillen, Barbados, Cuba, China, Dominicaanse 

Republiek, Gambia, Jordanië, Malta, Tsjechië en Zuid Afrika. Wat 

haar het meeste is bijgebleven tijdens het bezoeken van deze 

landen, is de reis naar Jordanië. Eén van de grootste wensen die zij 

heeft is om de Scandinavische landen te bezoeken, met name 

IJsland.  

De boodschap van zuster Emmy: “Blijf standvastig”. 
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RECEPT Pindakaaskoekjes 

 
225 gr  Margarine 

200 gr  Witte Suiker  

30 ml   Amandel Essence  

30 ml   Witte Vanille Essence 

1   Ei 

200 gr  Pindakaas 

650 gr  Blom 

1   Theelepel Bakpoeder 

 

Bereiding:  

Roer de margarine, suiker, amandel- en vanille essence 

tot een glad beslag. Roer daarna het ei erdoor. Nu de 

pindakaas toevoegen en roeren tot het smeuïg is. Samen 

met de blom en bakpoeder het beslag kneden totdat het 

soepel aanvoelt.  

 

Spuiten/vormen en bakken van de koekjes: 

Daarna vult u de koekspuit en spuit u hiermee cirkeltjes 

op een beboterd bakblik. De koekjes kunt u ook met de 

hand vormen. Bak deze licht bruin in ca. 20 min.  

 

Baktemperatuur:  180˚C 

Baktijd:   ca. 20 min 

Zr M. Calor 
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Bijbelfilippine 
Waarschijnlijk moet u de bijbel erbij 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 
plezier aan beleeft. 
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De spelling van de namen is gehaald uit de nieuwe bijbelvertaling 

(NBV) 

1. Gebrek hieraan zal satan gebruiken om u te verleiden   

(1 Korinthiers 7) 

2. 2  Zij drongen stam Dan terug tot in het bergland  

(Rechters 1) 

3. Deze priester bericht aan Jerobeam dat  Amos de Israëlieten 

tegen hem ophitst (Amos 7) 

4. In de burcht van …..., vond men een rol waarin een 

gedenkwaardige gebeurtenis beschreven was (Ezra 6) 

5. Grootvader van Noach (Genesis 5) 

6. Hij werd kreupel doordat zijn voedster hem liet vallen  

( 2 Samuël 4) 

7. Bij deze offerhoogte vroeg Salomo God om wijsheid  

(2 Kronieken 1) 

8. Alleen deze zoon van Jefunne zal het beloofde land zien 

(Deuteronomium 1) 

9. Hij werd opgehangen aan de paal die hij had laten 

klaarzetten voor Mordechaï (Esther7) 

10. Dit breekt uit in de hemel, Michaël en zijn engelen zijn daar 

actief in (Openbaring 12) 

11. Dit kreeg Ezechiel te eten, het was zo zoet als honing 

(Ezechiel 3) 

12. Schoonvader van Mozes (Exodus 3 ) 

13. De vader van koning David 

Oplossing vorige Bijbelfilippine: protestantisme 
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