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Evangelische Broeder en Zustergemeente Rotterdam 

April, Mei en Juni 2020  
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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 14 juni 2020 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, 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 

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

Vanwege de Coronacrisis zijn er voorlopig geen kerkdiensten. 

Via mofokoranti, Radio Stanvaste, whatsapp  en onze website 

http://www.ebzg.nl  berichten we wanneer we weer mogen beginnen  

Bid voor elkaar, voor de gemeente en voor de zieken en ouderen!! 

 

Ondanks zorgen, onzekerheid en verdriet:  

Een gezegend Paasfeest gewenst: 

De Heer is waarlijk opgestaan 
 

ZEGEN VAN ONRUST 

   Moge God ons zegenen met onrust 

   over gemakkelijke antwoorden, 

   halve waarheden  en oppervlakkige relaties,  

   zodat er diepgang is in onze harten. 

  Moge God ons zegenen met boosheid 

  over onrechtvaardigheid, 

  onderdrukking en uitbuiting van mensen 

  zodat we werken voor rechtvaardigheid, 

  vrijheid en vrede. 

   Moge God ons zegenen met tranen 

   die we plengen voor hen die lijden 

   door pijn, verstoting, honger en oorlog, 

   zodat we onze handen zullen uitstrekken  

   tot troost. 

  Moge God ons zegenen met zoveel 

  dwaasheid dat we geloven een verschil 

  te kunnen maken in deze wereld. 

  zodat we doen waarvan anderen zeggen 

 dat het onmogelijk is.   (Franciscaanse zegenbede) 

http://www.ebzg.nl/
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OVERDENKING: 

Pasen en Pinksteren 2020. 

We bevinden ons in de stille week; maar dit jaar zingen we niet het dak 

van de kerk bij ‘het Hosianna’, we vieren niet als gemeente het Heilig 

Avondmaal, we luisteren niet naar de gebeurtenissen in Gethsemané    

en op Goede vrijdag herdenken we in de kerk niet samen het sterfuur.   

 Het Coronavirus maakt dat we elkaar als gemeente niet kunnen 

ontmoeten. Maar toch is het Pasen. Net zomin als de natuur haar 

uitbundig ontluiken kan tegenhouden, kunnen wij ons onttrekken aan 

Pasen. 

Jezus leeft! Vier evangelisten dragen dit gemeenschappelijk uit. Zijn 

kruisdood is niet het laatste Zijn verhaal gaat door. 

Die boodschap was een bemoediging voor allen die dachten dat het 

allemaal voor niets was geweest. Een teken van hoop voor wie te 

maken hadden met dood en verderf. Een boodschap van verzet tegen 

onmenselijkheid.  

 

WIE IS JEZUS?     6 beelden van Jezus. 

 

Dienaar.  

Jezus begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af 

met de doek die hij omgeslagen had. “o nee”, zei Petrus, mìjn voeten 

zult u niet wassen , nooit ( Joh. 13,5 en 8). 

 

Onschuldige. 

Daarop kwam Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de 

purperen mantel aan. 

‘Hier is hij, de mens’, zei Pilatus. (Joh. 19,5) 
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Verlatene 

Niemand kan de weg gaan, die jij moet gaan, zo naakt, zo diep, Kan ik 

je troosten? Mag ik dichterbij? Zo eenzaam, zo stil. 

Wat ik je zeggen wilde is weggewaaid. 

Alleen mijn lichaam is nog waar. 

 

Lijdende 

Mijn God, dit heb ik nooit geweten, Ademen gaat niet meer, 

Ik val in stukken, Lees toch de kreten van mijn hand: 

Wees mij genadig, wees mij genadig, laat mijn lijden tot genezing zijn. 

 

Gestorvene 

Hij boog zijn hoofd en gaf de geest (Joh. 19,30b) 

 

Opgestane 

‘waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, hij is uit 

de dood opgewekt.’(Lucas 24,6a) 

(Fragmenten uit het Paasnr van OD, jrg 76 no 3) 

 

Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn 

leerlingen te gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun 

tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten 

vast en bewezen hem eer. Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn 

broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij 

zien ‘ 

(Matt. 28,9-10) 
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PINKSTEREN 2020, HET FEEST VAN DE GEEST. ( Handelingen 2,1-8)  

 

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.  

Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige 

windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.  Er 

verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen 

verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden 

vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in 

vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.  In Jeruzalem 

woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op 

aarde.  Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten 

geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen 

in zijn eigen taal hoorde spreken.  Ze waren buiten zichzelf van 

verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar 

spreken?  Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen 

moedertaal horen? 
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GEMEENTEBERICHTEN. 

Overlijden 
* In de kerkdienst van zondag 1 december 2019heeft zr. Elfriede 

Harriëtte Sijmor belijdenis gedaan.  

Slechts enkele weken later moest ze een zoon ten grave dragen.  

We vragen gebed voor deze moeder die zoveel verdriet heeft. 

 

* 27 Maart is overleden Hanna Lisette Mijnals in de leeftijd van 58 

jaar. De begrafenis zal in Suriname plaatsvinden. 
 

Elkaar kennen, betekent niet 

alles van elkaar weten,  

maar liefde en vertrouwen 

tot elkaar hebben 

en in elkaar geloven 

(Albert Schweitzer) 

 

Een jongeman zit in de put omdat zijn akker overwoekerd is met 

distels. Hij heeft de moed niet om eraan te beginnen.  De abt raadt 

hem aan: ‘mijn zoon, bewerk dagelijks slechts zoveel grond als je 

lichaam, wanneer je ligt, aan ruimte inneemt, en zo zul je langzaam 

vorderingen maken met je werk, en je zult de moed niet verliezen.’ 

Toen de jongen dat gehoord had, handelde hij ernaar, en in korte tijd 

was de akker schoongemaakt en ontgonnen. 

Zo moet ook jij doen broeder, werk geleidelijk door, dan zul je de moed 

niet verliezen. 

 

Ansel Grün- 2002 Uit: bidden met de woestijnvaders 
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VAN HET BESTUUR. 

Goedenavond, Goedemorgen broeders en zusters 

Ik zit op afstand maar ik volg de ontwikkeling van de besmetting en hoe 

deze om zich heen grijpt en hoeveel levens hierdoor verloren gaan. 

Dat is natuurlijk jammer en triest voor de nabestaanden, maar 

ook voor iedereen. 

Ondanks alle droefenis, angst, boosheid, stilte of wat dan ook , gaan de 

verplichtingen voor onze gemeente gewoon door, terwijl wij inkomsten 

derven doordat er ook  geen diensten meer worden gehouden cq 

georganiseerd. Niemand weet wanneer deze situatie zal veranderen 

vandaar mijn zorg.  

Wij als bestuur en gemeente willen graag onze Kerkplek behouden, 

daarom doen wij een beroep op alle gemeenteleden leden om hun 

kerkelijke bijdrage ook in deze tijd te voldoen en zo God niet alleen       

in woord, maar ook in daad te eren. 

Na deze crisis zal er wel degelijk verandering komen, er zal een nieuwe 

situatie ontstaan. Nu moeten wij met deze omstandigheid zo goed of 

zo kwaad mogelijk omgaan. 

Als bemoediging geef ik u mee Jesaja 26, vers 20 en Psalm 107: 1-10. 

 

Gods Zegen, Zijn liefde voor ons allen ook al wordt het nog zo donker 

om ons heen. 

 

Zusterlijke groet, 

C. Dennen 

Voorz. EBZG 
*** W I J S H E D E N *** 

‘Veel mensen willen met je mee rijden in de limousine, maar het gaat om de 

mensen die samen met jou de bus willen pakken als de limousine stuk is.’  

Oprah Winfrey 
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FINANCIEN 

Maand  gemeentewerk diaconie huur zondagschool 

Januari € 194,71 € 177,97 € 156,74 €  18,54 

Februari € 145,10 € 100,30 € 140,27 €  14,85 

Maart € 113,84 €   91,80 €   84,15 €  10,30 

 

KB: Kerkelijke Bijdrage. 
Elke zondag is er gelegenheid om bij zr. Emmy Chan Jong Chu 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. 
 

Gespreksgroep /catechisatie. 
‘s Zondags om 10.15 komt de gespreksgroep bij elkaar om in gesprek 
te gaan over geloof, bijbel en leven. 
Voor de deelnemers die geen belijdenis gedaan hebben, 
kan dit de voorbereiding zijn voor de belijdenis. 
 

Loop eens binnen, de aanwezigheid van gemeenteleden 
wordt zeer op prijs gesteld 

 
 

*** W I J S H E D E N ***  
 

Het belangrijkste in het leven is, wat je elkaar kunt geven.. 
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“God woont daar, waar… 

Er is iets, dat men maar op één plaats ter wereld vinden kan. Het is een 

grote schat. Men kan haar ‘de vervulling van het bestaan’ noemen. En 

de plaats waar deze schat te vinden is, is de plaats waar men staat. 

En daar waar we staan, moeten we het verborgen goddelijk leven doen 

oplichten. God woont daar, waar men hem toelaat. Dat is het waarop 

het uiteindelijk aankomt: God toelaten. 

Men kan hem echter slechts dáár toelaten waar men staat, waar men 

werkelijk staat, daar waar men leeft, waar men zijn ware leven leeft.  

 

Martin Buber” 

 
*** W I J S H E D E N *** 

 
Kijken doe je met je ogen, en zien doe je met je ziel. 
 
Wie zijn eigen gedachten en emotie's de baas is, kan de hele wereld 
aan. 
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Onzichtbaar aanwezig 

Het is zo’n vreemde lijdenstijd dit jaar, 

de aandacht is verschoven, 

het kerkgebouw gesloten, 

we mogen niet met groepen over straat.  

 

De dominee preekt in een lege kerk, 

de organist speelt de te zingen psalmen, 

door onze adem gaan de kaarsen walmen, 

we zingen mee vanaf een tabletscherm.  

 

Maar dan word ik geraakt door Jezus’ woorden, 

ze zijn zo troostend en zo vol van hoop, 

ik laat mijn tranen stil de vrije loop 

en word getroost door wat ik van Hem hoorde.  

 

Juist nu de toekomst zo onzeker is, 

het virus niets ontziend de mens verslaat, 

de wereld overal met lege handen staat, 

is het geloof in God een ware lafenis.  

 

De woorden die we in de kamer zingen, 

ze worden nu het meest intens beleefd, 

ik merk hoezeer mijn stem door de emotie beeft 

en weet dat Hij ons tot het einde blijft omringen.  

 

Het is ook Jezus’ lijdenstijd dit jaar, 

Hij weet als niemand anders van het lijden, 

Hij heeft de mens ervan willen bevrijden, 

Hij overwon, Hij staat nog altijd klaar!  

Coby Poelman-Duisterwinkel  
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Gesprek met een gemeentelid 

’’Geef wanneer u veel heeft, maar geef 

vooral wanneer u zelf niet veel heeft. 

Deel met anderen.’’ Aldus de vrijgevige, 

veelzijdige maar toch bescheiden 

broeder Freddy Johannes Julius 

Rechards.  

Op zondag 22 maart 1936 werd broeder 
Freddy Rechards in Paramaribo (Gemenelandsweg) als vierde kind 
geboren. Vader Alfred John Rechards (Landbouwer) en moeder 
Geertruida Carolina van Bossé (Modiste) stonden aan het hoofd van 
het gezin van 8 kinderen (4 jongens en 4 meisjes) waarvan inmiddels 3 
zijn overleden.  
 
Broeder Rechards heeft zijn jeugdjaren doorgebracht op plantage La 
Prevoyance in het district Saramacca en hielp zijn vader na schooltijd 
met de landbouw. Door het onverwachte overlijden van zijn moeder 
(op 42 jarige leeftijd) veranderde het normale gezinsleven. Onze 
broeder was toen 13 jaar oud en nam de taken van wijlen moeder 
over. Hij voelde zich daartoe geroepen omdat hij de oudste zoon was 
en vader Alfred de zorg van zijn kinderen aan niemand anders 
toevertrouwde. Het oppassen op zijn broers en zussen hoorde er dus 
ook bij naast de overige huishoudelijke taken. Aangezien dit niet goed 
te combineren was met de school heeft broeder Rechards na het 
doorlopen van het lager onderwijs helaas de school vaarwel moeten 
zeggen. Hij werd zelfstandige visser in district Saramacca en 
Coppenamegebied. Onze broeder was zowel rivier- als zeevisser en 
heeft hierbij diverse lekkere vissoorten gevangen.  
 
Na het overlijden van zijn vader vertrok hij op 25 jarige leeftijd naar de 
stad. Daar heeft hij als Marktventer bij de Centrale markt gewerkt. Zo 
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kwam het regelmatig voor dat hij tijdens veilingen sieraden op kocht en 
die weer verkocht. Zo kwam hij dus in de goudsmederij terecht.     
 
In 1986 vertrok hij vanuit Suriname naar Nederland en vestigde zich in 
Rotterdam als goudsmid. Zingen is één van de hobby’s van broeder 
Rechards. Hij is koorzanger geweest van koor Exelsis en koor Gloria. 
Tevens is hij ook de oprichter geweest van het koor Victoria.  
Verder kookt hij heel graag en zoals hij zelf zegt “erg lekker.” Zijn 
lievelingsgerecht is djarpèsi moksi aleisi gemengd met kapucijner en 
verder lust hij ook graag grit’bana soep. Fijn te weten dat onze broeder 
zijn kookkunsten aan zijn kinderen heeft kunnen overdragen. Hij is 
vader van 8 zonen, waaronder de bekende barbecue- expert Patrick. 
Verder heeft hij 30 kleinkinderen en 20 achterkleinkinderen. Deze 
broeder houdt ook van dansen en heeft fanatiek aan set dansen 
gedaan. 
 
Onze broeder is van huis uit katholiek, maar bezocht vaker de EBG-kerk 
omdat hij van zingen houdt. Dit laatste gebeurde volgens hem iets 
minder in de katholieke kerk, hij vond toen dat het meer knielen en 
bidden was.  
In die tijd moesten zij elke ochtend om 6u naar de kerk. In plaats van 
de katholieke kerk te bezoeken ging hij naar de Rust en Vrede kerk.  
Hierdoor werd hij als EBG-er opgenomen maar aangezien onze broeder 
reeds gedoopt was in de katholiek kerk heeft hij zich niet opnieuw 
laten dopen. Ook heeft hij al zijn plichten in de katholieke kerk gedaan.  
Vanaf het begin van EBGZ is broeder Rechards actief binnen onze 
gemeente. Hij heeft onder andere meegeholpen bij het organiseren 
van activiteiten zoals loterijen, concerten en uitstapjes. Als zijn 
gezondheid het toelaat zet hij zich graag in voor komende activiteiten.  
De boodschap aan de mede kerkgangers is dat ze zoveel mogelijk hun 
kinderen en kleinkinderen op het hart drukken om ook de kerkdiensten 
te bezoeken. 

Zr. Monique Calor   
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RECEPT: Vleessambal  

Benodigdheden: 

1 Kilo gehakt 

3 grote uien,  

2 grote paprika’s 

2 bollen knoflook (normale) 

2 eetlepels versgeraspte gember 

Peper naar smaak (madam Janet/ Adjuma) 

1 of 1½ eetlepel suiker (naar smaak) 

Zoete Patrick’s marinade (naar smaak) 

Adjinomoto 

Aromat  

½ citroen, zoute lemmetje, of azijn naar smaak  

Olie 

 

Bereiding: 

Doe de uien, paprika’s, knoflook, gember, peper en zoute lemmetje in 

een chopper en maal deze fijn. Giet het mengsel uit de chopper in een 

pan met voldoende hete olie. Doe het gehakt erbij en schep deze om. 

Vervolgens laten koken totdat het vocht opgedroogd is, daarna nog 

door laten bakken. Het geheel op smaak afmaken met aromat, suiker, 

enkele lepels zoete Patrick’s marinade en Adjinomoto. Als het gerecht 

klaar is mag er desgewenst een beetje chili saus erbij gedaan worden.  

Ingezonden door broeder Rechards 

N y a n     S w i t i 
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Vastentijd. 
De veertig dagen voor Pasen zijn oorspronkelijk niet in de eerste plaats 

een tijd van vasten, maar een tijd van concentratie. 

Vasten kan daaraan dienstbaar zijn. Het is een van de hulpmiddelen om 

zich op een bepaalde opdracht te concentreren. Omdat je wilt 

vasthouden aan één ding komen andere dingen op de achtergrond. 

Wat is de zin van vasten? In het eerste testament en in het jodendom 

is vasten een teken van boete en berouw. Het is ook een 

‘reinigingsritueel ’voor de ontmoeting met het Heilige. Er is ook nog 

een ander accent: de solidariteit met de arme, de lijdende, de dode.  

Vasten kan zo uitgroeien tot een vorm van protest tegen de dodelijke 

machten van onderdrukking, onrecht en dood.  

Vasten wil ons ook weer bepalen bij de waarde van het leven en de 

dingen. Hoe gaan we met onze schepping om? We doorbreken enige 

tijd de vanzelfsprekende eet- en leefgewoonten en kunnen zo de 

waarde van een andere stijl van leven ontdekken.  

 

Jan de Jongh - de honderd dagen rond Pasen 

 
Kerk. 

Je hoeft niet protestant te zijn en ook niet katholiek 
Je kunt er huppelend naar binnen of met reumatiek 
Want of je fris en fruitig bent, of zelfs antiek 
Je bent er elke week opnieuw het hooggeëerd publiek  
 

Je kunt er naar verstilling zoeken of naar dynamiek 

Je mag er met je dromen komen of met je kritiek 

Al oog je nog zo sjofeltjes, al oog je nog zo sjiek 

Je bent er meer dan welkom, ook alleen voor de muziek.  

 

Uit OD no 3- jrg 78 -  Christien Crouwel  
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God’s Belofte 

Als U ons zegt: Bid  Staat er dat U geeft. 

Hij die geeft, bezit!  Ook als hij niets heeft  

Als U ons zegt: Zoek!  Zegt U dat ik vind! 

U die -door mijn vloek  Zelf verloor Uw kind 

Als U ons zegt: Klopt  Opent U gewis 

Die niet eerder stopt  Dan hij binnen is 

Geven wij, schoon boos  Goede gaven ‘t kind 

Lief en argeloos Steeds  van ons bemind, 

Méér schenkt U Uw Geest  Aan hem die U bidt 

Die U allermeest  Smeekt om dit bezit. 

Wat U ooit beloofd‘  Wordt gegarandeerd 

Hem die dat gelooft  Eenmaal uitgekeerd! 

Naar Lukas 11: 9 – 13 

Ko Helet 

 

Wedstrijd kleurplaat, doe mee en win! 

Houd je van kleuren? Kleur de wedstrijdkleurplaat het mooiste in en 

win een leuke prijs. Alle kinderen en/of kleinkinderen tot en met 12 

jaar van gemeenteleden van EBZG mogen hieraan deelnemen. De 

uiterste inleverdatum bij EBZG-bestuur is zondag 31 mei 2020. Voor de 

winnaar ligt een leuke prijs klaar. 
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W E D S T R I J D 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 plezier 
aan beleeft. 
De spelling van de namen is gehaald uit de nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 
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1 Geboorteplaats van deze zeer sterke rechter 
(Rechters 13) 

2 In deze maand trok Nehemia richting Jeruzalem 
(Nehemia 2) 

3 Deze zullen door vuur verteerd worden (Hosea 8) 
4 Broer van de discipel Andreüs (Marcus 1 ) 
5 Dit riepen de kinderen naar Elisa (2Koningen 2) 
6 Zo oud was Noach toen de zondvloed kwam     

(Genesis 7) 
7 Beroep van Pilatus (Matteüs 27) 
8 Door deze zee trokken de Israëlieten op hun weg uit 

Egypte (Exodus 14)  
9 In deze woestijn kreeg Mozes de tien geboden  

(Exodus 19) 
10 Slavin van Sarai (Genesis 16) 
11 Hier woonden de afstammelingen van Esau 

(Deuteronium (2) 
12 Deze Judas leverde Jezus uit (Matteüs 10) 
13 Hij was koning ten tijde van de geboorte van Jezus 

(Matteüs 2) 
14 Hij moest Daniël onderwijzen (Daniël 1) 
15 Zoveel meisjes gingen hun  bruidegom tegemoet 

(Matteüs 25) 
 

Oplossing vorige Bijbelfilippine: provinciale synode 
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