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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 10 september 2019 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 EBZG
U kunt de EBZG steunen door maandelijks de kerkelijke bijdrage te
betalen. Dit kan via de acceptgiro, of 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
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KERKDIENSTEN
Juli 2019
07-07

12.00

Preekdienst

R. Roozer

I. Caster

14-07

12.00

Preek/Doopdienst

C.R. Muler

W. Sporkslede

21-07

12.00

Preekdienst

Zr. G. Bendt

JH v.d Kamp

28-07

12.00

Preekdienst

Zr. A. Blanker

I. Caster

C.R. Muler

I. Caster

R. Roozer

W. Sporkslede

Augustus 2019
04-08

12.00

11-08

12.00

Preek/doopdienst
Viering H.Avondmaal
Preekdienst

18-08

12.00

Preek/ doopdienst

C.R. Muler

JH.vd. Kamp

25-08

12.00

22 jaar EBZG

Bestuur EBZG

I. Caster

September 2019
01-09

12.00

Preekdienst

M. Peroti

I. Caster

08-09

12.00

Preekdienst

D.v. Ommeren

W. Sporkslede

15-09

12.00

Preekdienst

R. Roozer

JH.vd. Kamp

22-09

12.00

Preekdienst

C.R. Muler

I. Caster

29-09

12.00

Preekdienst

R. Roozer

Jo-Ann Simson

Bij de diensten:
• Zondag 6 oktober OOGSTFEEST ;
• Op zondag 25 augustus viert de EBZG haar verjaardag – 22 jaar
( Laten we er een feest van maken, dresscode: feestelijk, er zijn nog
hoofddoeken verkrijgbaar tegen gereduceerde prijzen )
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•

Voorgangers: een warm welkom voor een ‘nieuwe voorganger’
t.w. zr. A. Blanker. Ze is ingezegend ouderling bij de Zevende
dags Adventisten en zal bij ons voorgaan in de dienst.
OVERDENKING

Wat moet ik doen om zalig te worden?
Wat moet ik doen om zalig te worden? Deze vraag wordt in het boek
Handelingen twee keer gesteld. De eerste keer aan Petrus, op de
Pinksterdag. De tweede keer aan Paulus, door de gevangenbewaarder
van de stad Filippi.
“En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden
tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen,
mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: Bekeer u…” (Handelingen
2:37,38)
“en hij bracht hen naar buiten en zei: Heren, wat moet ik doen om
zalig te worden? En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u
zult zalig worden…” (Handelingen 16:30,31)
Uit de antwoorden van Paulus en Petrus blijkt dat er twee dingen
nodig zijn om behouden te worden: geloof en bekering. We moeten in
Jezus geloven en we moeten ons bekeren.
Geloof en bekering zijn nauw met elkaar verbonden. Waar geloof is,
daar is ook bekering. En andersom: waar bekering is, daar is ook
geloof. Geloof en bekering zijn zo nauw met elkaar verbonden dat op
veel plaatsen in het Nieuwe Testament slechts één van de twee
woorden genoemd wordt. Dat is ook het geval bij de twee teksten die
hierboven zijn geciteerd. Petrus sprak op de pinksterdag over
bekering. Paulus sprak in Filippi over geloof.
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GEBED
Goede God
u die alles heeft gemaakt
De hemel en de aarde
Alles wat leeft groeit en bloeit
U die ons heeft gemaakt
Wij danken u voor zoveel rijkdom
Tegelijk bidden wij om kracht
Kracht om er voor elkaar te zijn
Kracht om te zorgen voor uw schepping
Wetende dat u niet loslaat wat uw hand begon
Maak onze bedoelingen zuiver
En onze daden oprecht
Bewaar ons zodat wij niet de verkeerde weg inslaan.
Laat ons hart gericht zijn op u en leid ons over eeuwige weg
Want U bent altijd trouw vandaag, morgen en in de toekomst
Amen
Zr. Abigail
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GEMEENTEBERICHTEN

Gedoopt
Op zondag 9 juni

Gillermo Marciano Babel;
Abigail Avanaica Millhiëtte Sedoc

BELIJDENIS
Op Pinksterzondag, 9 juni , deden Belijdenis van hun geloof en zijn
toegetreden als leden van de EBZG:
br Gillermo Marciano Babel,
br. Wilgo George Blanca,
zr. Patricia Jannie Blanker,
zr. Kitty Jo-Ann Groenheijde en
zr. Abigail Avanaica Millhiëtte Sedoc.

Dat de warmte en het welkom van de gemeente hen mag vergezellen
en de zegen van God de Vader en van Jezus Christus de Heer en de
Heilige Geest in hen mag wonen.
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Overlijden:
* op 18 mei is overleden Rudie Wilfred Chaar, 56 jaar.
De begrafenis vond plaats op 25 mei op de Zuiderbegrfplts.
* op 30 mei is overleden Stuart Julius Aaron, 66 jaar.
De begrafenis vond plaats op 6 juni op de Alg. Begrfplts Crooswijk.
VAN HET BESTUUR

Een openbrief voor gemeenteleden en vrienden van de gemeente.
Op zondag 25 augustus vieren we dat onze gemeente 22 jaar wordt.
We willen deze jaardag niet ongemerkt voorbij laten gaan en in een
feestelijke dienst zullen we hier aandacht aan besteden.
De EBZG heeft al een weg afgelegd van 22 jaar en we kijken terug op
jaren waarin we ons gesteund wisten door de gemeente en gezegend
door de Heer.
We willen graag op deze weg verder gaan en we doen daarom een
beroep op de gemeente en de vrienden van de gemeente en vragen
u hierbij om voort te gaan op de ingeslagen weg, d.w.z. dat we samen
de lasten delen. Veel leden maken regelmatig hun Kerkelijke bijdrage
over via de bank of betalen dragen hun bijdrage per kas, hiervoor
onze hartelijke dank.
Wat is de kerkelijke bijdrage? De kerkelijke bijdrage is het bedrag dat
ieder lid van de gemeente regelmatig afdraagt om de gemeente te
steunen.
Wat doet het bestuur met uw kerkelijke bijdragen?
De kerkelijke bijdragen worden gebruikt om samen met een deel van
de ingezamelde collecten de huur van het kerkgebouw, de
vrijwilligers-verzekering, drukkosten, kosten van de predikanten,
organisten en overige zaken te betalen.
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Hier staat tegenover dat de gemeenteleden inspraak hebben over de
gang van zaken in de gemeente; dat ze bestuursleden mogen kiezen
en ook gekozen kunnen worden.
Een lid kan ook gebruik maken van de diensten van de kerk door
bijvoorbeeld een dankdienst of een rouwdienst aan te vragen,
De EBZG geeft geen strakke richtlijnen voor de hoogte van de
kerkelijke bijdrage; de EBZG hanteert het principe dat we te maken
hebben met verantwoordelijke mensen en wij allen weten dat alles
geld kost. Persoonlijke omstandigheden maken dat de een meer kan
betalen dan de ander. Ieder moet bij de afstemming van zijn KB ervan
overtuigd zijn, dat dit bedrag gegeven wordt in overeenstemming met
zijn/haar band met geloven en kerk.
Om op lange termijn de diensten op Zondag en het gemeentewerk te
garanderen, heeft de gemeente, iedereen nodig die de gemeente een
warm hart toedraagt om de Kerkelijke Bijdrage te betalen of
regelmatig een vrijwillige donatie aan uw gemeente te doen.
WIJ danken u voor uw bijdrage
het Bestuur
Activiteiten en Plannen:
EBZG 22 jaar

- 25 augustus 2019

Gemeentezondag

- 1 september:
Start van het nieuwe seizoen;

Zendingsfeest
Puwemadei

- Zeist
- 17 november

Eeuwigheidszondag

- 24 november

Gemeentekerstviering
- 22 december
Houdt u deze data in de gaten; op het prikbord in de kerk, bij de
mededelingen en op de website komt nadere informatie.
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Financien

April
Mei
Juni

Gemeentewerk Diaconie

Huur

ZondagsSchl

€ 341,73
€ 289,90
€ 349,26

€ 296,01
€ 328,05
€ 319,49

€ 52,75
€ 12,60
€ 36,90

Bijzondere Diensten
07.04 M.N. Pinas
14.04 R.F. Miller
26.04 G.B. Pelswijk
27.04 A. en A. Geldorp
C. Dennen
10.05 H. Hahn
19.05 C. Wilnis
Y.W. Uiterloo
28.05 R. Holband

€ 313,80
€ 227,14
€ 293,32

80 jr.
60 jr.
50 jr.
60 jr.
100 jr.
65 jr.
60 jr.
60 jr.

€ 60,05
- 95,09
- 91,--- 94,20
- 102,70
- 150,--- 41,--- 80,---

Paasconcert Keuken € 1010,60
Troost/Rouw/Afscheid
25.05 R.W. Chaar

€ 133,92

KB: Kerkelijke Bijdrage – vervolg…
Elke zondag is er gelegenheid om bij en br. Anton
Amelo de KB af te dragen . U krijgt dan een kwitantie en u weet dat u
‘bij‘ bent. Dit is een goede mogelijkheid om de KB te voldoen. U
kunt ook uw bank opdracht geven om maandelijks een bedrag over
te maken. U hebt er dan zelf geen omkijken meer naar.
U kunt ook bij het ‘KB tafeltje’ nog Acceptgirokaarten krijgen, maar
we versturen ze niet meer maandelijks per post.
Willen we onze gemeente voortzetten dan is het nodig dat we
allemaal een bijdrage leveren.8

Gespreksgroep /catechisatie.
‘Op Zondag om 10.15 komt de gespreksgroep bij elkaar om samen
te praten over over geloof, bijbel en leven. Deze
bijbelstudie/gespreksgroep is een voortzetting van de Catechisatie.
Voor belangstellenden kan het een opstap en voor bereiding zijn
voor de belijdenis.
De gespreksgroep zal zich de komende tijd bezig houden met het
Nieuwe Testament te beginnen bij Handelingen der Apostelen.

Loop eens binnen, uw aanwezigheid wordt zeer op
prijs gesteld
Uitje op Hemelvaartsdag 30 mei 2019
Op Hemelvaartsdag was het gezinsuitje naar Appelscha. Ik was samen
met mijn dochter, haar nichtje, en mijn schoonzus. Onderweg naar
het attractiepark werden de dagteksten gelezen, waarna wij hebben
gebeden en gezongen. Het was heel gezellig in de bus.
Eenmaal aangekomen in Duinen Zathe hebben wij eerst wat gegeten
en gedronken, waarna de meisjes naar het park zijn gegaan. Ze
hebben eerst in de speeltuin gespeeld, waarna zij gebruik hebben
gemaakt van de verschillende attracties in het park, waaronder de
Flying Swing, het verkeerscircuit, trampoline en de springkussen. De
meisjes hebben flink genoten en het weer was ons goed gezind. Het
was een mooie zonnige dag.
Een volgende keer hoop ik weer in de gelegenheid te zijn om mee te
gaan.
Zr. Maritha Dalfour

WIJSHEDEN
De keuzes die we maken bepalen wie wij zijn.
Nooit geschoten is altijd mis.
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KERKI NYUNSU
Al lang verstrekt de gemeente Kerki Nuynsu als
informatiebulletin.
Hoewel we aandringen op een regelmatige betaling, blijft de
honorering van ons kerkblad vaak achterwege,
Als bestuur van de EBZG vragen wij voor de verstrekking van Kerki
Nyunsu een vergoeding van € 10,- per jaar. Dit is een bescheiden
bedrag en nauwelijks kostendekkend.
U kunt als volgt reageren:
a. U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnr NL29 INGB
0007 648530 onder vermelding Kerki Nuynsu;
b. Telefonisch of schriftelijk als u dit niet terecht vindt.
Reageert u niet, dan nemen wij aan dat u geen belang heeft bij
het ontvangen van Kerki Nuynsu en dan stoppen we met ingang
van kwartaal 4 -2019 met de verstrekking ervan.
Met vriendelijke groet

Het Bestuur
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Gesprek met een gemeentelid
U bent het al gewend en leeft er misschien
zelfs naar toe, het gesprek met een
gemeentelid. In deze editie spreken wij met
br. Imro Lont, wij zien hem tegenwoordig
wat minder in de kerk, want hij verblijft
enkele maanden per jaar in ons geliefde
Suriname. Voor Kerki Nyunsu maakte hij
toch wat tijd vrij.
Imro Lont werd geboren op donderdag 28 februari 1946 aan de
Maagdenstraat nr. 66c te Paramaribo. Zijn ouders waren Willem Lont,
marktkoopman, en Jacquelina ‘Alma’ Lont-Veldwachter, huisvrouw. Br.
Imro was als enige jongen het tweede van 8 kinderen van het gezin. Er
was altijd volop eten thuis, het huis was een soort tussenstation voor
kinderen uit de buurt en er werd genoeg gekookt zodat zij daar ook wat
konden eten. Het gezin had het goed, het ontbrak hen aan niets.
Vader Willem verkocht vooral meloenen, maar ook andere
landbouwproducten. Hij was tussen 4 en 5 uur in de ochtend op de
markt wanneer de boten aankwamen en kon dan inkopen.
Br. Imro moest ook een hele tijd helpen en ging dan vroeg in de ochtend
met vader het huis uit om te helpen met het inrichten van de kraam
voor hij naar school ging, het gezin woonde toen in Van Dijk.
Van moeders zijde was hij een prins, vader was heel streng, hij wilde
niet dat onze broeder op straat speelde. Moeder gaf echter hem de
gelegenheid om af en toe zogenaamd een boodschap te doen bij tante
Nora, hij kon dan even voetballen of zwemmen en moest gauw naar
huis als vader eraan kwam. Br. Imro is later gaan begrijpen waarom
vader zo streng was, van Dijk was een gangsterwijk en vader Willem
wilde zijn zoon daartegen beschermen.
Br. Imro ging met de auto naar school en moest vechten om te
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voorkomen dat zijn boterhammen werden afgepakt. Hij heeft zo leren
vechten, hoewel hij geen vechtersbaas was werd hij toch een soort van
informele leider met een positieve houding en probeerde kleintjes te
ondersteunen. Voetballen heeft hij stiekem geleerd, zijn vader had daar
niet veel mee. Hij heeft wel op de padvinderij gezeten.
Br. Imro heeft op de Comeniusschool en de Bernhardschool gezeten.
Zijn middelbare school werd de Graaf van Zinzendorfschool, waarna hij
kort bij LVV en Bruijnzeel werkte. Na genoeg gespaard te hebben
vertrok hij in 1966 naar Nederland. Onze broeder had eigenlijk arts
willen worden, maar zijn Mulo B was daarvoor niet toereikend.
Fysiotherapie leek toen een goede optie, maar uiteindelijk werd hij
lasser. Br. Imro heeft goed verdiend met lassen, hij verdiende toen al 25
gulden per uur en maakte dagen van 10 uur. Hij volgde ook veel
vakcursussen en is doorgegaan t/m/ het tweede jaar van de
lerarenopleiding.
In 1973 stapte br. Imro over naar het sociaal cultureel werk. Hij deed de
Sociale academie in Rotterdam, bij Markendaal in Breda een
gecombineerde 1-jarige opleiding voor Surinamers en Antilianen en liep
stage bij het ministerie van Sociale Zaken, maatschappelijk
opbouwwerk, een pilotproject, dat o.a. huiswerkbegeleiding en sport en
spel inhield. Naar zijn mening was zijn beste opleiding echter de ‘Straat
Universiteit’; kijken, luisteren en vragen.
De switch van de techniek naar het sociaal werk kwam tot stand
doordat onze broeder naast zijn werk als lasser veel activiteiten voor
Surinamers organiseerde. Een vriend raadde hem toen aan de sociale
academie te volgen. Br. Imro heeft de eerstegraads bevoegdheid
waarmee je ook in de bovenbouw van het VWO maatschappijleer mag
geven, daar koos hij echter niet voor.
Hij ging werken voor de RGW (Rotterdams Gemeentelijk Werk), waar hij
eerst verantwoordelijk was voor Kwakoe en daarna voor Odeon. Br.
Imro introduceerde daar het huttendorp voor kinderen die niet op
vakantie konden.
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Naast het sociale werk is onze broeder altijd met nevenactiviteiten bezig
geweest zoals zijn eigen muziekgroep. Hij is voor het werk dat hij heeft
verricht o.a. onderscheiden door de Surinaamse overheid en de
Aucaners.
Inmiddels is hij al meer dan 50 jaar getrouwd met Rolita Turnie, die nu
spijtig genoeg dementeert. Br. Imro mag zich vader noemen van 6
kinderen.
Zijn hobby is nu achter zijn dromen aangaan: Werken aan zijn
nalatenschap: Een huis met 10 kamers op Domburg en zijn
buitenverblijf in Vierkinderen achter Colakreek. Verder luistert hij veel
muziek, Zuid-Afrikaanse muziek, gospel en speelt hij saxofoon. Mensen
blij maken, samen delen (kennis, geld, materiaal) maakt hem gelukkig.
Het valt br. Imro op dat dat wij heel weinig weten van familie, vrienden
en kennissen, wij zouden veel meer met elkaar moeten delen. Familie,
vrienden, gemeenteleden, hoe goed kennen wij elkaar, wat delen wij
met elkaar? Weten wij wat de mensen met wie wij het meest omgaan
voor medicijnen gebruiken? Weten wij hoe te handelen bij problemen?
Br. Imro is Nederlands hervormd gedoopt, hij heeft echter altijd op EBG
scholen gezeten, zijn basis voor het geloof werd op de Graaf van
Zinzendorfschool gelegd.
EBZG in het bijzonder is heel belangrijk voor onze broeder, dat komt
vooral door dominee Cecil Muler. Deze dominee is dominee van haast
alle gemeenten, hij gaat waar hij nodig is. Br. Imro is met ds. Muler
meegegaan van EBG naar EBZG. Br. Imro geeft aan: “Wij zijn allemaal
een stukje godheid, als wij datgene doen wat God van ons verlangt, zijn
wij de lichtjes, de handlangers. Dat moeten wij in ons gedrag etaleren.”
Boodschap voor de gemeente: Laten wij tot elkaar komen en kijken wat
de kerk voor ons kan betekenen en hoe wij de kerk kunnen helpen. De
kerk is bij speciale diensten zoals een doop vol, maar anders niet. Laten
wij datgene wat wij verbaal belijden ook in ons gedrag laten zien.
Onze broeder vraagt zich af over hoeveel jaar wij een eigen kerkgebouw
zullen hebben en over hoeveel jaar wij een eigen dominee gecreëerd
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zullen hebben. De kerk moet oog hebben voor talent en dit talent
helpen en stimuleren.
EBZG kan zichzelf helpen door rond hoogtijdagen, een podium te bieden
aan talentvolle gemeenteleden. Er zouden concerten georganiseerd
kunnen worden waarbij degenen die optreden niet zozeer door de kerk
betaald worden, maar van kaarten die ze zelf verkocht hebben een
percentage, bijvoorbeeld 50% krijgen. Onze broeder is bereid om een
deel van zijn spaarzame vrije tijd op te offeren om EBZG te helpen dit
van de grond te krijgen.
/---/

Emancipatieviering zondag 30 juni.
Na de dienst was er een ontspannen en gezellig samenzijn. Vanaf 2
uur verzorgden br. Brahm met zijn muziekvrienden en br. Dino Burnet
het programma. Er werd veel gelachen.
De keuken had voor eten en drinken gezorgd en in een hoek van de
koffieruimte was een heus ‘Ons belang’ ingericht waar ook nog spullen
gekocht konden worden.
Aan het eind van de middag was de trekking van de verloting.

De nummers waarop de prijzen gevallen zijn:
No 3.
Zilveren ketting
No 71
Hangmat
No 183
Buffetserver
No 188
Grill.
Afhalen van de prijzen tot en met 11 augustus bij een lid van het
bestuur of bij een lid van de activiteiten commissie. (niet afgehaalde
prijzen komen weer in de prijzenpot t.b.v. een andere feestelijkheid)

Dank je wel:
Zr. Emmy Chan Jon Chu vierde haar verjaardag ( 75 ) op 28 april
en zr Carlien Wilnis ( 60) een week later . De zusters bedanken
de gemeente voor haar betrokkenheid en de gemeente bedankt
de zusters voor de feestelijkheden.
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RECEPT Anitri Beri
Ingrediënten:
- 350 gram bakkeljauw
- 1 pond rijst
- 6 kopjes water
- 6 eetlepels kokosolie
- optioneel: 2 dl kokosmelk
- 1 ui
- zout, witte peper
Bereiding:
- Was de rijst enkele keren tot het water helder is.
- Kook de vis in ruim water uit om het net niet helemaal te
ontzouten
- Giet het water weg, scheur de vis in kleine stukken en verwijder
de graten
- Snij de ui in kleine stukjes.
- Verhit de olie tot ze goed heet is en fruit dan de ui.
- Bak de stukjes bakkeljauw mee.
- Voeg dan de gewassen rijst toe en schep alles goed om.
- Voeg het water en de kokosmelk toe en breng het geheel aan de
kook.
- Laat de rijst dan met het deksel op de pan op laag vuur ongeveer
30 minuten koken.
- Na 20 minuten even de rijst goed doorroeren en dan nog in
ongeveer10 minuten gaar koken.
Eventueel nog wat extra zout en witte peper naar smaak
toevoegen.
WIJSHEDEN
Wetenschap draait niet om antwoorden, maar om het stellen van
betere vragen (Einstein)
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Kleurplaat

Bijbelfilppine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

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. De spelling van de namen is gehaald uit de
Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Leg dit geen moment ter zijde en verdiep je er dag en nacht in (Jozua 1)
Woonplaats van Jezus (Lucas 2)
Oudere broer van Izaak (Genesis 21)
Deze vrouw van Nabal was mooi en had een helder verstand
(1Samuël 25)
De plaats was midden tussen andere landen geplaatst (Ezechiël 5)
Moeder van Mozes (Exodus 6)
Grootvader van David (Ruth 4)
Deze zoon van David en Chaggit wilde koning worden (1Koningen 1)
De vader van Ester (Ester 9)
Na twee waarschuwingen werd hij door Abner gedood (2Samuel 2)
Toen het zevende hiervan werd verbroken viel er een stilte van een half
uur in de hemel (Openbaring 8 )
De stad van David (Lucas 2)
Hij was twee jaar koning over Israël, terwijl David koning over Juda was
(2Samuel 2)
Deze profetes voorspelde dat de Heer onheil zou brengen over de stad
en haar bewoners (2 Koningen 22)
Deze zeven (7) waren belangrijk voor de kracht van Simson (Rechters 16)
Deze koning had aan David cederhout geleverd (2 Kronieken 2)
Zijn duimen en grote tenen werden afgehakt (Rechters 1)
Het volk van God moet doortrekken tot deze grote rivier
(Deuteronomium 1)
Deze naam betekent 'schedelplaats' (Matteus 27)

Oplossing vorige Bijbelfilippine: FUNDAMENTALISME

