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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 13 juni 2022 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
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KERKDIENSTEN

April 2022
Datum
Tijd

Dienst

Voorganger

Organist

10 april

12.00 u.

Preekdienst

C.R. Muler

14 april

19.00 u.

HA + Gethsémané

C.R. Muler

W.
Sporkslede
W.
Sporkslede

15 april

14 .30 u. Goede Vrijdag
{Sterfuur }
12.00 u. Preekdienst
12.00 u. Dankdienst

17 april
24 april

Mei 2022
01 mei
12.00 u.

C.R. Muler
C.R. Muler
M. Peroti

JH vd Kamp
I.Caster

Preekdienst

C.R. Muler

I.Caster

C.R. Muler
A.Blanker
G.Wijsman-Bendt

W.
Sporkslede
JH vd Kamp
I.Caster

08 mei

12.00 u.

15 mei
22 mei

12.00 u
12.00 u.

Preek/Doopdienst/
Moederdag
Preekdienst
Preekdienst

29 mei

12.00 u.

Preekdienst

M.Peroti

J.Simson

Juni 2022
05 juni 12.00 u.

Pinkster/Preekd.

D. van Ommeren

I.Caster

12 juni

12.00 u

Preekdienst

A.Blanker

19 juni

12.00 u

Preekdienst

G.Wijsman-Bendt

W.
Sporkslede
JH vd Kamp

26 juni

12.00 u.

Preekdienst

M. Peroti

I.Caster
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OVERDENKING
“Rust mijn ziel, uw God is Koning, heel de wereld zijn gebied,
alles wisselt op Zijn wenken, maar Hijzelf verandert niet.”
Vaak wordt bij begrafenissen en rouwdiensten het lied gezongen:
Als ik dit lied zing, krijg ik het gevoel dat ik alles wat ik in mij heb aan:
opstand en aanklacht, doof, uitdoe, op stil zet. Dat ik de wereld, mijn
wereld, onze wereld, en wat daarin gaande is, overlaat aan God.
Dat ikzelf even niet aanspreekbaar ben.
Er gebeurd van alles, maar kan ik er wat aan doen? Ik ben toch maar
een speldekop, een nietig mens. Wat heb ik eigenlijk in te brengen.
Zusters en broeders, ik geef u mijn gevoelens bij dit lied weer.
Misschien ervaart u iets heel anders. Maar, terwijl ik die gevoelens van
“ laat maar aan God over “ heb, aan de kant zet, bekruipt mij aan de
andere kant de onrust: ik moet er zelf bij zijn. Ik ben iemand, ik heb
een stem, ik moet iets doen.
Wat mij verontrust is dat er in onze samenleving een soort
‘doemdenken’ heerst, waardoor de ondertoon van je handelen en
denken negatief is.
Doem is: het helpt toch niet. Doemdenken is denken over je bestaan
zonder hoop en uitzicht. Dit denken kom ik vaak tegen en dit
verontrust mij.
Op Goede Vrijdag hebben stilgestaan bij het lijden en sterven Jezus.
Aan de ene kant vind ik het goed om nadrukkelijk tijd en aandacht
te vragen voor het lijden en de dood van onze Heer Jezus Christus.
Aan de andere kant wordt het lijden van Jezus zo sterk benadrukt dat
het lijkt of Jezus de enige geweest is die geleden heeft en gestorven is.
Alsof het eerder gaat om de dood van Jezus, dan om het leven van
Jezus. Alsof het eerder gaat om sterven dan om opstaan.
Jezus wist dat als Hij verder ging op de ingeslagen weg, dat zijn keuze
de dood ten gevolge kon hebben.
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Er is een kinderlied: “ ik wens te zijn als Jezus, zo need’rig en zo goed,
zijn woorden waren vriend’lijk, zijn stem was altijd zoet.” Maar de
Jezus die we in de bijbel ontmoeten is niet een vriendelijke, nederige,
zoete Jezus.
De Jezus, waar de bijbel over praat, had gekozen voor de armen, voor
het volk en deze keuze betekende dat Hij niet meespeelde met hen die
vanwege hun eigen bevoorrechte positie wel het één en ander over
hun kant willen laten gaan. Het optreden van Jezus had politieke
consequenties. Jezus zette vraagtekens bij “ de leiders van het volk”, en
bij de uitoefening van de macht door deze lieden en daarmee was
Jezus ondermijnend bezig. Jezus wist waarmee Hij bezig was. Hij zei het
ook: ik breng geen vrede, ik breng het zwaard. Jezus waarschuwde zijn
volgelingen, denk eraan: het kruis wacht je.
Zusters en broeders, dit sloeg niet op een geestelijk kruis. Veel mensen
werden ten tijde van Jezus opgehangen aan het kruis en daar stierven
ze een langzame, pijnlijke dood, te midden van het publiek. Jezus was
niet de enige die op deze manier de marteldood moest sterven: in zijn
tijd niet, in onze tijd niet! Nog steeds worden mensen omgebracht
omdat ze de woorden van de machthebbers niet willen spreken.
Zusters en broeders, het is goed om het lijden en sterven van Jezus te
gedenken, maar dan ook gedenken we het lijden en sterven van de
duizenden en nog eens duizenden, die ook de consequenties van hun
keus tot de dood volbrachten. Het is goed om te denken, en te denken
aan het lijden en sterven van hen die zuchten onder de zwaarte van
onrecht en van overheersers.
Het lijden en sterven van Jezus staat niet op zichzelf en is niet het
einde.
Want er is hoop, nieuw leven, opnieuw leven, want de dood is niet het
laatste woord. Het leven is sterker. God heeft het laatste woord. God
gaat door en het recht zal zegevieren.
Ds. C.R. Muler
/-

- -/
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Rondom Uw lijden
Staande aan de voet van het kruis
hoor ik Uw spotters smalen;
“U wilde ieder geleiden naar Zijn huis,
maar Uw Vader komt U niet halen."
Uw antwoord was zo onbegrijpelijk;
“Vader vergeef hen, zij weten niet.
Wat zijn doen is zo verwerpelijk,
zij doen U daarmee zo veel verdriet.”
Hoe kon hij, die gisteren nog bij U zat
van dezelfde dis genoot
dezelfde wijn dronk, hetzelfde brood at,
U uitleveren aan de dood.
Nog hoor ik Uw laatste woord;
“Vader, in Uw hand beveel ik mijn geest.”
Nooit heb ik iets indringender gehoord
Uw grote vertrouwen raakte mij het meest..
Egbert Jan van der Scheer
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GEMEENTEBERICHTEN
Overlijden
* 22 Februari is overleden Norine Willy Nijman-Sno, 88 jr.
De begrafenisplechtigheid vond plaats op 3 Maart op de begrfplts
De Nieuwe Ooster in Amsterdam.
* 5 Maart is overleden Carlo Michel Pufflijk, 69 jr.
De graflegging vond plaats op 14 Maart op de Zuiderbegrplts.
* 5 Maart is overleden Agnes Carla Linscheer-Wilnis, 85 jr.
De begrafenis vond plaats op 14 Maart op de begrfplts Laurentius
te Rotterdam.

FINANCIEN

Collecten 1e maanden 2022
Maand
Januari
Februari
Maart

Gemeentewerk
€ 160,11

€ 118,25
€ 185,57

Diaconie

Huur

€ 159,90
€ 114,91
€ 108,88

€ 164,35
€ 116,05
€ 119,36

* **WIJSHEDEN***
Goedheid is sterker dan slechtheid.
Liefde sterker dan haat.
Licht sterker dan duister.
Desmond Tutu
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Trouwportretten,
Surinaamse voorouderverhalen 1846-1950
Op zaterdag 28 mei nodigen
we iedereen van harte uit
Trouwportretten, de
Surinaamse foto- en verhalenexpo-show bij te wonen.

Lucia Nankoe is de initiatiefnemer van het boek
Trouwportretten| Surinaamse voorouders in beeld 1846-1950.
Het is als het ware een groot familiealbum waarin bijna honderd
echtparen via hun trouwfoto hun persoonlijke verhaal vertellen. Je
leert hen via de foto's beter kennen en krijgt tegelijkertijd een kijkje in
de Surinaamse samenleving als geheel in belangrijke fasen van haar
geschiedenis. Bovendien zie je dat etnische of religieuze verschillen
tussen mensen in persoonlijke relaties veelal irrelevant worden. Deze
dag vieren we de gemengde relaties in het Verhalenhuis met een
(trouw)foto- en verhalenshow en een authentiek Surinaams
huwelijksbuffet als lunch of diner. Meer dan vijftien families komen
hun verhaal vertellen.

Wanneer: Zaterdag 28 mei 2022
Waar: het Verhalenhuis, Rechthuislaan 1, 3072 LB Rotterdam
Binnenkort meer informatie!!
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Gouden Bruidspaar
Op 23 februari 1972 was het zover, Cecil Muler uit Saramacca,
Suriname trad in het huwelijk met Henny Bruinsma uit Friesland,
Nederland.

Na de Middelbare school besloot Cecil , tot grote verrassing van
de familie, theologie te gaan studeren en predikant te worden.
Ook Henny studeerde theologie, maar koos voor een andere carrière
dan het predikantschap.
Cecil heeft voor de Evangelische Broeder Gemeente gewerkt en Henny
tot haar pensioen voor de Protestantse Kerk Nederland. Naast
predikant heeft Cecil ook als leraar gewerkt op scholen in Utrecht,
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Amsterdam en Rotterdam-Hoogvliet, hij gaf het vak
‘levensbeschouwing’, Henny was coördinator en consulent voor de
PKN, adviseerde gemeenten, gaf cursussen en was ook contactpersoon
en redactielid van het blad “Open Deur”.
Voor je het weet ben je 50 jaar verder, Cecil en Henny werken
inmiddels alweer 25 jaar voor de EBZG, “a kerki fu Muler”, zijn
tegenwoordig ook regelmatig op Saramacca te vinden en af en toe op
Barbados. Ze nemen geen afscheid van EBZG, ook op Saramacca
houden zij contact met hun kerk, weten precies wat er gebeurt en sturen
bij waar nodig.
Op 23 februari 2022 was het zover, 50 jaar getrouwd, er is op die dag
geen feest gevierd, het gouden paar viert dit heuglijke feit op 24 april
samen met de gemeente in een dankdienst.
Het paar vraagt niets voor zichzelf, maar geeft aan dat cadeaus in een
enveloppe volledig gebruikt zullen worden ter ondersteuning van het
werk van de EBZG. Net zoals veel andere kerken heeft EBZG het in de
corona-periode moeilijk gehad, ook nu is het kerkbezoek nog niet op
het oude niveau.
U bent allen van harte welkom bij de dankdienst (en alle andere
diensten)
Wij wensen het gouden bruidspaar nog vele gelukkige jaren samen in
de genade van de Heer.
Br. Just Lynch

* **WIJSHEDEN***
Houd nooit van iemand die je behandelt alsof je gewoon bent.
Oscar Wilde

9

ZOVEEL GEDULD

ZOVEEL MENSEN ZIJN ALLEEN
ZOVEEL HARTEN ZIJN VAN STEEN
ZOVEEL STEDEN ZIJN VERWOEST
ZOVEEL LIEFDE VASTGEROEST
ZOVEEL ONRECHT WORDT BEGAAN
ZOVEEL KWAAD WORDT ER GEDAAN
ZOVEEL LEED. ZOVEEL VERDRIET
ZOVEEL NOG DAT NIEMAND ZIET
(-)
EN DAN NÓG LIJKT U NIET NODIG
MEN VINDT JEZUS OVERBODIG
NOG WIL MEN HET NIET ERKENNEN
LIJKT MEN AAN DIT KWAAD TE WENNEN
NOG GEEFT MEN UW NAAM DE SCHULD
HOELANG HEEFT U AL GEDULD?
- ANNELIES MOSSEL – DE KIEVIT * **WIJSHEDEN***

Dit is een nieuwe opdracht die Ik jullie geef:
heb elkaar lief. Heb voor elkaar net zoveel liefde als Ik lief
jullie heb. Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien
dat jullie mij leerlingen zijn.
JOHANNES 13:34-35
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EBZG 25 jarig jubileum.
Op zondag 10 april 2022, heeft dominee Cecil Muler de aftrap gegeven
m.b.t. het jubileumjaar.
Om de aftrap/startsein feestelijk in te
luiden, heeft de AC gezorgd voor
frisdrank en een mooie fototaart in
de vorm van een open bijbel. Het
jaartal tevens logo van onze
gemeente, aangevuld met een foto
van onze voorbeeld-figuren nl; de
dominee en zr. Henny, die voor ons
ook een licht zijn in de duisternis,
hebben het geheel afgemaakt.
Het was een leuke middag met een gebed vooraf, foto’s hier en daar,
gezellig samen met elkaar geproost op mooiere betere tijden en voor
behoud van de EBZG.
Het startsein is gegeven, dus gedurende het jaar zal de
activiteitencommissie met medewerking van het bestuur, verschillende
activiteiten plannen en organiseren. Van concerten/
gezelschapsspelletjes/ busreizen/ workshops/ oogst- / zendingsfeest/
toneel uitvoeringen tot aan talentenjacht enz.
Zulks is echter alleen mogelijk door genade van de Here. Mogen wij
daarom saamhorig en gedreven zijn om met liefde, kracht en wijsheid
zijn werk voort te zetten.
Zr. Lucia Simson
* **WIJSHEDEN***

Onbereikbare doelen, die gaan zo lekker lang mee
- Loesje 11

Het herstel der dingen
De inwoners van een land hopen te leven
in een samenleving gedragen door het recht
waar aldaar geen goddeloosheid wordt bedreven,
aan afval van de Heere, gehoor wordt ontzegd.
Waar een bedrieger niet aanzienlijk zal heten
die met God en de naaste geen rekening houdt
die plannen beraamt die God niet zal vergeten
God’s regels voor de samenleving: ‘t laat hem koud.
Inwoners van het land: uw Koning zal komen
Hij zal regeren in alle gerechtigheid
Hij beschut u tegen wind en waterstromen.
Die Vorst zal komen, dat is de werkelijkheid
die heilstijding wordt blij uit de Schrift vernomen,
die Heere is onze Koning in eeuwigheid.
bij Jesaja 32 : 1 - 8.
Thomas Jacobsen

* **WIJSHEDEN***
De wereld is een gevaarlijke plek om te wonen; niet vanwege de mensen
die kwaad willen, maar vanwege de mensen die daar niets tegen doen.
--- Albert Einstein ---
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Gesprek met …
U kent hem allemaal, hij is een graag
geziene gastvoorganger bij EBZG, Hij is
adventist, met EBG roots en wil dat ook
weten. Kerki Nyunsu spreekt met br. Max
Peroti.
Maximiliaan Koos Peröti (geen typefout) werd
geboren op 23 juli 1940 te Paramaribo als jongste
zoon in het gezin, had drie broers en één zus en groeide op aan de
Drambrandersgracht. Hij trouwde op 26 oktober 1967 met Agnes
Slagtand, die net afgestudeerd was aan de Kweekschool.
In de zestiger jaren vertrok het echtpaar naar Nederland voor studie
en vestigde zich in Den Haag. Max studeerde voor COBOLprogrammeur/systeem analist en deed later Middle Management en
Hogere Bedrijfsleiding aan het Instituut voor Sociale Wetenshappen in
Den Haag. Na zijn studie werd hij aangetrokken door de Surinaamse
Overheid en kreeg de functie van “Ambtenaar ter beschikking van de
Minister van Binnenlandse Zaken” en vicevoorzitter van een
stembureau in het Binnenland.
Naast zijn werk had hij veel belangstelling voor theologie en genoot
een uitstekende vorming bij het Studie- en Vormingscentrum voor
predikanten van de Evangelische Broeder Gemeente in Suriname.
Kort na de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname zette hij
weer koers naar Europa, teleurgesteld en gebroken. De remigratie
naar zijn geboorteland liep uit op een tragedie in een heilloze tijd,
naar eigen zeggen veroorzaakt door naïviteit en overdreven idealisme.
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In Nederland koos hij een radicaal ander beroep en brak definitief
met de 'automatiseringsprocessen' .
Hij studeerde onderwijskunde en werd docent methodiek en
interculturele samenleving en ook supervisor, tevens werd hij
vertrouwenspersoon aan de Faculteit voor Sociale Studies van de
Hogeschool Rotterdam.
Br. Max volgde daarna nog een korte studie 'psychogerontologie'
voor het beroepsonderwijs, een combinatie van science en
practice aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Drie zittingsperioden [12 jaar] was br. Max lid van het
Uniebestuur van Zevende-dags Adventisten in Nederland ,
hij is al meer dan zestig jaar lekenprediker en voorganger in
verschillende gemeentes binnen en buiten de Adventkerk.
Het gevoel van dankbaarheid te zijn verschuldigd aan het
Theologisch Seminarie van EBGS [Evangelische
Broedergemeente in Suriname] is voor hem een aanmoediging
om het evangelie van Jezus Christus te blijven verkondigen,
zolang hij leeft. “Kennis verandert je leven”, dat is zijn vaste
overtuiging.
Het gezin
Br. Max en zr. Agnes hebben twee dochters, de oudste woont
met haar gezin, echtgenoot, br. Stephen Roseval (niet onbekend
in evangelische kringen), en dochter, op loopafstand. De jongste
dochter woont met echtgenoot Andreas Wandelt, kernfysicus, en
jongste zoon wat verder weg, namelijk in München. Haar oudste
zoon studeert momenteel 'communicatiewetenschappen' aan de
Universiteit van Amsterdam.
Br. Max straalt als hij over zijn gezin spreekt.
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Het leven als volwassene
Broeder Max: “Hoe ouder ik word, hoe minder ik begrijp. Ouder
worden is niet altijd aangenaam, maar 'volwassen' worden vind ik
prettig. Misschien is het een teken van volwassenheid, te
erkennen dat je niks weet en ook niets kunt vasthouden.”
Br. Max zit twee dagen in de week op de sportschool en dat doet
goed. Ook werkt hij regelmatig mee aan het onderhoud van het
kerkterrein.
De betekenis van de kerk voor br. Max:
Sociologen leren ons dat Instituten zoals een geloofsgemeenschap
noodzakelijk zijn. De kerk herinnert aan Jezus en niemand anders. Nog
altijd geldt wat Augustinus gezegd heeft: 'lk was nooit tot Jezus
gekomen zonder de kerk'.
Niemand van ons. De kerk blijft een historische realiteit. Daarom blijft
ze niet dezelfde, ze reageert op de tijd. Aan de andere kant, moeten
we haar niet idealiseren, ze blijft een Instituut van onvolmaakte
mensen. Mensen gedragen zich nooit honderd procent wetmatig. Dat
betekent dat het niet goed is altijd vast te houden aan tradities, hoe
belangrijk ze ook mogen zijn. Of een theologie uit het verleden
staande houden die geen antwoord geeft op de vragen en problemen
van deze tijd. Het meest wezenlijke van 'tijd' is verandering: De liefde
dient de hoogste norm te zijn en niet de leer van de kerk.
Kijk op EBZG
De bede van br. Max voor EBZG is dat ds. Muler een volledige
predikant krijgt, die hem kan bijstaan in de uitvoering van de
pastorale zorg, de bediening en de prediking. Br. Max houdt van
het verleden, maar kiest toch voor de toekomst:
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“De EBZG heeft toekomst, omdat ze niet van de Synode is of van
het Vaticaan, maar van Jezus Christus, de Heer van de kerk, het
verleden, het heden en de toekomst.”
Vrede en verzoening, leren van het verleden, loslaten en bouwen
aan een nieuwe toekomst met mannen en vrouwen.
Jonge mensen betrekken bij de grote uitdagingen van onze tijd.
Daarom is dit een goede tijd om stil te staan bij gangbare praktijken
en gangbare manieren van denken. De toekomst niet beoordelen met
de inzichten van NU. Oftewel: EBZG te belangrijk is om veel rekening
te houden met het verleden of de geschiedenis van de jonge
gemeente. De toekomst is moeilijk te voorspellen. Zelfs in de
voorspelbare toekomst zullen er vele dingen gebeuren die niemand
kon voorzien. Het kennen of voorspellen van de toekomst van de
gemeente is daarom niet nuttig. De kerk verdeelt, maar het Eeuwige
Evangelie van Jezus Christus verenigt!
Br. Just Lynch
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Ik kan niet bidden
Ik kan niet zeggen Onze,
als ik geen ruimte heb in mijn leven voor anderen
en voor hun noden en behoeftes.
Ik kan niet zeggen Vader,
als ik deze relatie niet laat zien in mijn dagelijkse leven.
Ik kan niet zeggen die in de hemelen zijt,
als ik alleen maar met aardse dingen bezig ben.
Ik kan niet zeggen Uw Naam worde geheiligd,
als ik zelf alleen maar aan mijn eigen eer denk.
Ik kan niet zeggen Uw Koninkrijk kome,
als ik niet wil getuigen van Hem.
Ik kan niet zeggen Uw Wil geschiede,
als ik altijd mijn eigen zin wil doen.
Ik kan niet zeggen in de hemel alzo ook op de aarde,
als ik niet echt klaar ben om mijzelf te geven voor Zijn Koninkrijk
hier en nu.
Ik kan niet zeggen geef ons heden ons dagelijks brood,
zonder mij ervoor in te spannen, of als ik al mijn geld verbras.
Ik kan niet zeggen en vergeef ons onze schulden,
als ik geen berouw heb.
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Ik kan niet zeggen gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,
als ik steeds maar wrok blijf koesteren voor iedereen.
Ik kan niet zeggen leid ons niet in verzoeking,
als ik doelbewust situaties opzoek waar ik de verleiding
niet kan weerstaan.
Ik kan niet zeggen maar verlos ons van de boze,
als ik niet wil vechten in Het Koninkrijk met het ultieme wapen:
Het Gebed.
Ik kan niet zeggen want van U is het Koninkrijk,
als ik zelf nog geen gehoorzaamheid toon voor U.
Ik kan niet zeggen en de Kracht,
als ik bang ben voor wat mijn buren van mij kunnen zeggen
of wat zij zullen doen.
Ik kan niet zeggen en de Heerlijkheid,
als Hij niet in mijn leven regeert.
Ik kan niet zeggen tot in alle Eeuwigheid,
als ik te angstvallig bezig ben met de gebeurtenissen
van iedere dag.
Ik kan niet zeggen AMEN,
zonder dat ik alles wat ik hiervoor gebeden heb
oprecht meen en belijd.
- Aangeleverd door zr. Nadia -
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RECEPT: Pompoensoep met Rozemarijn en Appel
Ingrediënten:
3 sneetjes oud witbrood
1 kleine pompoen, in stukken gesneden
3 friszure appels, geschild en in partjes
gesneden
1 ui, gepeld en grof gehakt
1 eetlepel verse rozemarijnnaaldjes,
fijngehakt
2 kruidenbouillonblokjes
125ml crème fraiche

Verwijder de korsten van het brood en snijd het in blokjes. Leg ze in
een kom, overgiet ze met 50 ml heet water en laat ze 10 min. weken.
Doe het brood samen met de pompoen, ui, appel, rozemarijn en een
liter water in een soeppan en breng alles aan de kook.
Verkruimel de bouillonblokjes erboven. Laat de soep, afgedekt, 40
minuten zachtjes koken.
Pureer de soep met een staafmixer. Roer de crème fraiche door de
soep en maak hem op smaak af met zout en peper.
Lekker met warm stokbrood.
-

Zr. Agnes Peroti -

* **WIJSHEDEN***
Meningen zijn als spijkers; hoe vaker je erop slaat, hoe dieper
ze doordringen!
--- Chinees spreekwoord -19

KLEURPLAAT

Judas Iskariot. Hij ging naar de hogepriesters en
tempelwachters en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou
kunnen uitleveren. Ze waren opgetogen en spraken af dat ze
hem voor zijn diensten zouden betalen. - Lucas 22: 4, 5
20

B I J B E L PH I L I P P I N E
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.
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1 Deze leerling van Jezus liep een paar stappen over het meer (Matteüs 14)
2 Deze koning van Moab gaf opdracht een vloek over de Israëlieten uit te
spreken (Numeri 22)

3 Van deze strijder werden de duimen en grote tenen afgehakt (Rechters 1)
4 De man van Esther (Esther 2)
5 Deze naam betekent tweeling (Johannes 21)
6 Van dit materiaal was het pantser van Goliat gemaakt (Samuël 17)
7 Deze kandidaat werd niet gekozen als vervanger van Judas (Handelingen 1)
8 Van dit materiaal moest de tent voor de tabernakel gemaakt worden
(Exodus 26)

9 De sterfplaats van Mirjam (Numeri 20)
10 Schoonvader van Jakob (Genesis 29)
11 Derde zoon van Adam (Genesis 5)
12 Door zoveel mannen werd Abraham bezocht bij de eiken van Mamre
(Genesis 18)

13 Zoveel stenen nam David mee voor de strijd tegen Goliat (Samuël 17)
14 De jongste zoon van Lot werd de stamvader van dit volk (Genesis 19)
15 Net als Sadrach en Mesach boog deze bestuurder niet voor het gouden
beeld (Daniël 3)
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