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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 augustus  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, of automatisch,  of contant bij Zr E. Chan Jong Chu 
en br. A. Amelo  (op zondag ).  Dank zij 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. 

Mei 2018 

week datum tijd Karakter dienst Voorg. Organist 

19 6 mei 12.00 uur Preekdienst C.R. Muler I. Caster 

20 13 mei 12.00 uur Preekdienst 
Moederdag 

W. Ommeren  W.Sporkslede  

21 20 mei 11.00 uur Pinksteren 
Belijdenis 

C.R. Muler  J.H.vd Kamp 

22 27 mei 12.00 uur Preekdienst R. Roozer I. Caster  

 
Juni 2018 

week datum tijd Karakter dienst Voorg. Organist  

23 
 

3 juni 12.00  u. 
13.30 u. 

Preekdienst 
H.Avondmaal 

C.R. Muler I. Caster 

24 
 

10 juni 12.00  u. Preek/Doopdienst 
 

C.R.Muler W.Sporkslede 

25 
 

17 juni 12.00  u.        Vaderdag 
        

Best. EBZG J.H.vd Kamp 

26 
 

24 juni  12.00 u.     Preekdienst R. Roozer I. Caster  

 
Juli 2018  

Week datum tijd Karakter dienst Voorg. organist 

27 1 juli 12.00 u.       Keti Koti M. Peroti I. Caster 

28 8 juli 12.00 u. Preekdienst R.Roozer  W.Sporkslede  

29 15 juli  12.00 u. Preekdienst G. Bendt J.H.vd Kamp 

30 22 juli 12.00 u. Preekdienst R. Roozer I. Caster 

31 29 juli  12.00 u.    Aria Zangd. Best. EBZG J.A. Simson 

 

Bij de diensten: 

• Op 1e Pinksterdag is er belijdenis, de dienst begint dan om 11 uur. 
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OVERDENKING 
“Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor, uw broeder 

en zuster geen aanstoot te geven en hun niet te ergeren” Romeinen 14:13 

 Een belangrijk aspect binnen het Christelijk geloof is verdraagzaamheid; 

verdraagzaam zijn naar elkaar toe. Synoniemen zijn tolerant, lankmoedig en 

gemakkelijk. 

Verdraagzaamheid komen we vaak tegen in het dagelijks leven bijvoorbeeld 

op het werk, in het verkeer, de hobbyclub of binnen de vriendenkring. Ook bij 

verschillen in cultuur of geloofsovertuiging. Denk maar aan de ophef over de 

vluchtelingen die Europa massaal binnenstromen voor een betere toekomst. 

Wees vooral lief voor uw medemens, en vergeet niet, indien u iets voor uw 

naasten gedaan hebt, u het voor de Heer hebt gedaan (Mattheus 25:40). 

Oordeel niet, opdat er niet over u geoordeeld wordt want op grond van het 

oordeel dat u velt, zal er over u geoordeeld worden, en met de maat 

waarmee u meet, zal u de maat genomen worden. Waarom kijkt u naar de 

splinter in het oog van uw broeder of zuster terwijl u de balk in uw eigen oog 

niet opmerkt? Hoe kunt u tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit uw oog 

verwijderen”, zolang u nog een balk in uw eigen oog hebt? Huichelaar, 

verwijder eerst de balk uit uw eigen oog, pas dan zult u scherp genoeg zien 

om de splinter uit het oog van uw broeder of zuster te verwijderen (Mattheüs 

7: 1-5). 

Al eeuwenlang is Nederland trots op haar tolerante samenleving waarin 

iedereen kan zijn wie hij/zij is. Maar is dit wel zo? Is Nederland wel zo 

verdraagzaam en tolerant? Bovendien, wat is verdraagzaamheid eigenlijk? 

Zitten er grenzen aan verdraagzaamheid, en zo ja, waar horen die dan te 

liggen? Is verdraagzamer zijn de oplossing? Op het eerste gezicht lijkt 

verdraagzaamheid dus een vorm van acceptatie, maar is het nèt niet. 

Laten wij Christenen proberen aardiger voor elkaar te zijn en elkaar meer te 

tolereren/ accepteren. Laten wij de verandering zijn die wij willen zien en 

onszelf altijd een spiegel voorhouden.                                                                                                                                            

Chayenne del Prado 
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Bij de kerkdiensten:  

We naderen de zomermaanden , velen zullen van vakantie genieten.  

Ondanks alle ontspanning; VERGEET UW KERK NIET. 

Blijf present om voor jezelf en anderen een moment  van rust en bezinning  te 

scheppen. Laten we iets van God zien door onze gastvrijheid, betrokkenheid 

en aandacht voor elkaar.  

 

Gebed voor de zondag en andere dagen van de week. 
Dank u Heer voor alle positieve gedachten die U in mij laat opkomen. 

Ik kom om U te prijzen, met een hart dat overstroomt van vreugde, omdat U 

zo goed bent voor mij. 

Genadige vader, verander de tegenstellingen in mijn leven in een 

bron van creativiteit. U bent  zelf een creatieve en verlossende tegenstelling, 

waardoor U de  verleidingen en tekortkomingen waar ik als mens mee te 

maken heb, helemaal begrijpt. 

God van gebed, help mij vanuit oprechte motieven te bidden,  

Dank U voor uw geest die in mijn hart aan ’t werk is;  U kent mijn gedachten, 

U gaat voor me uit  om me te leiden; U bent achter mij om me te beschermen 

en naast mij als vriend en reisgenoot. 

 Ik  bid ik voor de zieken waai met uw geest alle kamers  binnen, zegen 

iedereen door  een speciale aanraking  van U..  

Vernieuw hun kracht  door de  hoop.  

Geef me rust om te blijven bidden voor  een ieder die dit nodig heeft; 

Help me om de juiste keuzes te maken, 

Vader, bedankt voor dit gesprek; U luistert en U spreekt, leer mij steeds beter 

luisteren.   

Ik dank U, in  Jezus naam. Amen. 

 

GEMEENTEBERICHTEN. 

Doop : 

op 11 februari 2018  Serenity Kelisha Sedoc  

op 1 april  2018   Lyon Jacquez Aaron 
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Belijdenis :  

2 gemeenteleden bereiden zich voor om op zondag 20 mei  belijdenis 
van hun geloof te doen. Het zijn de zusters: 
Latoya Norma Klooster en 
Diana Josefine Scheuer-Held  
We dragen deze zusters op in de voorbeden van de gemeente. 

 

Overlijden :                                                                                                                                

*  op 30 Jan.  is in Rotterdam overleden Humphrey Harold Watson,      

 67 jaar. De begrafenis vond plaats op 3 Febr. op de Zuiderbegrfplts.                                                                                                                        

*  30 Jan. is in Rotterdam overleden Max Reinier Burnet, 88 jaar.                          

De crematie vond plaats op 7 Febr. in crematorium Hofwijk                                    

*  op  12 Febr. is in Rotterdam overleden Franklin Harold Aalse, 66 jaar. De 

crematie vond plaats op 17 Febr. in het crematorium  Schollevaer, Capelle a/d 

IJssel.                                                                                                    

 *  23 Febr. is in Rotterdam overleden Edward Laurence Francis, 58 jaar. De 

crematie vond plaats op 1 Maart in het crematorium  Laurentius, Rotterdam-

Nrd.                                                                                                                  

*  28 Febr. is in Rotterdam overleden John Harold Esajas, 55 jaar.                                                        

De begrafenis vond plaats op 10 Maart op de begrfplts  St. Barbara, 

Rotterdam-Nrd.                                                                                                                                  

*  op 17 Maart is in Rotterdam overleden Paulina Antoinette Parisius  op de 

leeftijd van 83 jaar. De begrafenis vond plaats op 22 Maart op de Alg. 

Begrfplts Crooswijk.                                                                                                                 

*  27 Maart is overleden in Rotterdam Charles Hedwig Tjan-A-Way op   de 

leeftijd van 85 jaar. De crematie vond plaats in crematorium Hofwijk.                                                                                                                                     

*  28 Maart is op 93-jarige leeftijd in Rotterdam overleden Jet Helions 

Theresia Wilsterman-Piqué. De begrafenis vond plaats op 4 April op de Alg. 

Begrfplts Crooswijk.                                                                                                              

*  Op 6 April is in Rotterdam overleden Earle Lionell Acton, 53 jaar.                 

De begrafenis vond plaats op 11 April op de Begrfplts St. Barbara, R-dam.  
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*  5 April is op 84-jarige leeftijd in Rotterdam  overleden  Geertruida 

Ansjuline Wilma Baag-Welles. De begrafenis vond plaats op 13 April op de 

Zuiderbegrfplts. 

*  op 11 April is op 68-jarige leeftijd overleden Lesley Gorden Roy Cairo. 

De begrafenis vond plaats op 20 April op de Alg. Begrfplts Crooswijk. 

*  op 16 April is op 82-jarige leeftijd overleden Norine Louise Ilse van der 

Stede. De crematie was op 20 April in crematorium Rotterdam-Zd. 

  

We leven mee met de achterblijvers en de rouwenden. Er zijn da afgelopen 

tijd gaten gevallen in gezinnen en in de gemeente. 

Troost,  dank en  meeleven willen we verwoorden in het lied van Bram 

Vermeulen 

IK HEB EEN STEEN VERLEGD. 

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde 

Het water gaat er anders dan voorheen 

De stroom van een rivier hou je niet tegen 

Het water vindt er steeds een weg omheen. 

 

Misschien eens, gevuld door sneeuw en regen, 

Neemt de rivier mijn kiezel met zich mee, 

Om hem dan glad en rond gesleten 

Te laten rusten in de luwte van de zee. 

 

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde 

Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. 

Ik leverde bewijs van mijn bestaan. 

Omdat door het verleggen van die ene steen 

De stroom nooit meer dezelfde weg zal  gaan. 

     Bram Vermeulen 

 

 

 

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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VAN HET BESTUUR. 

 

Gemeentevergadering op zondag 28 april 2018. 

Agendapunten:  

Financieel verslag en begroting;  

Stand van zaken  EBZG-PB; 

Synode 2018 vanaf 25 mei te Herrnhut; vertegenwoordigers van de EBZG   Zr. 

C. Dennen en br. J. Lynch .  

W.v.t.t k:  

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. 

 

Kennismaking met onze catechisanten 

Latoya: 

Een kind van God, `Het woord van God’. 

Sinds begin dit jaar volg ik de catechisatie lessen. Waarom? Ik ben Latoya 

Klooster, mijn gezin bestaat uit man en twee zonen. 

Ik heb een moeilijke tijd gekend waarbij God mij steunde en de kracht heeft 

gegeven om verder te gaan. 

In het verleden nam ik deel aan catechisatieles, maar ik haakte na drie lessen 

weer af. Waarom? Puur omdat ik er nog niet klaar voor was, God liet mij eerst 

het een en ander mee maken, “een wijze levensles”. 

Op dit moment zit ik  in de bloei van mijn leven:  drukke baan, hobby’s van de 

kinderen en zelf ontwikkeling/ontplooiing. Het is dus altijd rennen en vliegen 

in huize Klooster, ondanks dat geeft God mij de kracht en motivatie om 

aanwezig te zijn om zijn woord te kunnen lezen waarom? 

Omdat ik een kind ben van God. 

Mijn doel is om het woord van God over te brengen aan anderen. 

Mijn boodschap aan iedereen is: 

Niet alles wat er in het leven gebeurd is leuk, maar alles dient voor een 

onzichtbaar doel. Daarom, geef het niet op, waar een wil is is een weg en God 

zal je leiden de weg te vinden! 
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Diana: 

Ik zal mij even voorstellen aan de Gemeente EBZG; 
Mijn naam is Diana Josefine, geboren uit Koningferander/Vreugd erkend 
Held, getrouwd Scheuer en kinderloos. 
Ik ben geboren  op 6 mei 1959 in een gezin van  twaalf kinderen, 
waarvan  zeven jongens en vijf meisjes. 
Ik ben het achtste kind en laatste meisje. 
Ik heb tot mijn 24ste in Suriname gewoond met alle ups en downs  en heb 
toen de oversteek gemaakt naar Nederland. 
Ik ben nu op een punt in het leven dat je het gaat evalueren. Het is wel 
een  mooi en pittig levenspad dat ik bewandel. 
Met  kleine aanpassingen hier en daar zou ik het zo weer overdoen.  
Ik ben altijd een vrolijk en opgewekt meisje,  alleen de laatste tijd iets minder, 
dat heeft zijn reden maar ook dat komen wij te boven. 
In mijn familie- en vriendenkring ben ik ‘wat je ziet dat is het’: helpen waar ik 
helpen kan en ook vragen als ik hulp nodig heb. 
Verder geniet ik van het leven op mijn manier en daar is ook de gang naar de 
kerk onderdeel van. 
Ik hoop nog lang deel uit te maken van  de Gemeente EBZG want de keuze 
voor deze Gemeente is een bewuste keus en hoort bij de rust en het genot in  
mijn leven.  
 

 

 

 

 

W i j s h e d e n 

Houd de gastvrijheid in ere, want sommigen 
hebben engelen ontvangen, zonder het te weten. 

Wie eten wil moet de kok niet beledigen.  
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GEMEENTEUITSTAPJE – KEUKENHOF.   

 

  Op donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag.  
UITSTAPJE  NAAR KEUKENHOF. 

We gaan met een bus en deze bus vertrekt om 10 mei om 9.00 vanaf de 
Minstreelstraat Rotterdam en om 17.00 zijn wij  weer terug 
 
Kosten busuitstapje per persoon is €. 27,50 inclusief entree 
Opgeven en betalen uiterlijk 29 april 2018 
                                 VOL = VOL 

 

 

FINANCIËN: 

Maand Gem.  Diac.  Huur. Zd. School 

Januari € 208,92 € 176,14 € 187,97 € 22,85 

Februari € 246,92 € 230,39 € 231,21 € 24,40 

Maart  € 201,14 € 175,60 € 206,-- € 19,80 

 

Bijzondere diensten 

27.01 J.F. van Els  100 jr.  €  135,85 

19.02 N.C. Treurniet    85 jr.  -    84,20 

22.03 M. Brunswijk   70 jr.  -    84,20  

25.03 C.Y.G. Kerk   75 jr.  -    68,85 

30.03 A.A. Uiterloo   55 jr.  -  100,-- 

 

Giften 

Febr. N.N   €  605,-- 

 

Troost/rouw/afscheid 

27.01 C.W. Pinas  €  259,70 

03.02 H.H. Watson  -  159,95 

06.02 M.R. Burnet  -  139,10 

17.02 F.H. Aalse  -  123,73 
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01.03 E.L. Francis  -  194,95 

10.03 J.H. Esajas  -  378,49 

22.03 P.A. Parisius  -  171,20 

04.04 J. Wilsterman-piqué -  175,79    

11.04 E.L. Acton  -    75,96 

13.04 G.A.W. Baag-Welles -  220,96 

20.04    L.G.R. Cairo    -  224,05 

20.04    N.L.I. van der Stede  -  143.60 
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Gesprek met een Gemeentelid 

 

Br. Guno Vianen, geboren 5 april 1952, overleden 17 april 2018 

Zoals u inmiddels weet besteedt Kerki Nyunsu dit jaar in elk nummer 

aandacht aan een lid van onze kerkgemeente. In dit nummer is dat broeder 

Guno Vianen. Toen wij met hem spraken was reeds bekend dat hij erg ziek 

was, br. Guno had het plan om op vakantie naar ons geliefde Suriname te 

gaan, dat plan heeft hij niet uit kunnen voeren, kort voor het uitkomen van 

dit nummer van KN is br. Guno overleden. Moge zijn ziel in vrede rusten. 

Br. Guno James Vianen werd op 5 april 1952 geboren in de Hofstraat in 

Frimangron in Paramaribo als tweede kind van het gezin.  

Van zijn jeugd in Frimangron herinnerde hij zich vooral fruitbomen op elk erf, 

wat een paradijs was voor de jeugd. Ook is een broertje van hem daar uit het 

raam gevallen en overleden. Het gezin verhuisde later naar Latour waar br. 

Guno ook mooie tijden heeft beleefd,  in die periode was onze broeder vrij 

sportief en deed aan volleybal, basketbal en voetbal. Van zwemmen heeft hij 

nooit gehouden, dit kwam door een nare ervaring op Vierkinderen, waarbij 

een van zijn metgezellen verdronk.  

Hij had heel graag piano willen leren spelen, maar voelde zich niet geroepen 

de oude piano te gebruiken die zijn vader voor hem aanschafte. 

Br. Guno was  wel een ‘ogri boi’, hij was niet zelden betrokken bij 

vechtpartijen, maar had ook een hechte vriendengroep.  

Onze broeder bezocht in Paramaribo de Richard Voullaire school en Selecta 2 

school, waar hij leerde  timmeren, metselen en schilderen. Toen hij nog op 

school zat heeft hij o.a. meegewerkt aan de bouw van Hotel Krasnapolsky.  

Na zijn opleiding heeft hij op Paranam gewerkt vanaf ongeveer 1966, waar 

van bauxiet aluinaarde werd gemaakt (later ook waar aluminium werd 

gegoten)  en waar de tanks met caustic soda (een zeer bijtende stof) 

schoongemaakt werden, br. Guno kon nog steeds de littekens laten zien. ‘Je 

werkte hard met weinig bescherming (je kreeg alleen een helm en schoenen),  
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maar het verdiende goed.’ Zijn moeder nam een deel van zijn salaris in om 

voor hem te sparen. Ook bij Kersten heeft onze broeder enige tijd gewerkt. 

In 1970 werd zijn oudste broer aangereden, hij overleed enkele dagen later. 

Kort daarna verhuisde br. Guno naar Nederland.  

In de RAI heeft br. Guno gewerkt als meewerkend voorman in keuken en de 

spoelkeuken, waarbij hij lange dagen maakte, soms vanaf 8 uur in de ochtend 

tot 1 uur in de nacht. Ook kluste hij bij met verf-, behang- en 

timmerwerkzaamheden. 

In Amsterdam ging onze broeder al naar de kerk, wat niet altijd gemakkelijk 

was vanwege zijn werktijden. Hij voelde een rust over zich heen komen toen 

hij naar de kerk begon te gaan, het gaf hem weer kracht om de week aan te 

kunnen. 

Br. Guno kende ds. Muler al sinds Amsterdam en heeft toen hij in Rotterdam 

kwam wonen rondgevraagd ‘pe a kerki fu dominee Muler de’ en is sindsdien 

een trouwe bezoeker gebleven. Hij werd al gauw gevraagd voor het koor, 

eerst door de zussen Kappel en daarna door zr. Mieke (zijn tante) en werd 

een zeer gewaardeerd lid. Hij vindt het jammer dat het koor niet meer 

bestaat, ook al was hij er altijd kritisch over. Hij hielp, waar nodig, ook graag 

de keukenploeg. 

Vanwege zijn ziekte kwam br. Guno niet meer zo veel buiten, af en toe 

wandelde hij over de markt op Zuid, maar meestal zat hij binnen en luisterde 

naar jazzmuziek en zangers als Brook Benton en Sam Cooke. Hij had geen 

gebrek aan aandacht. Met name zoon Guno en dochter Samora lieten hem 

niet in de steek. Hij was erg trots op zijn kinderen. Maar ook de dochter van 

zijn grote vriendin wijlen zr. Carmen Pinas vergat hem niet. 

Verder keek hij veel naar sport op tv waaronder voetbal, basketbal, Formule 1 

en veldrijden. Ook kookprogramma’s hadden zijn aandacht. 

Hij miste de kerk heel erg en luisterde altijd naar de preek van ds. Muler op 

de radio en liet zich steeds informeren over de diensten in de kerk. 

Broeder Guno is niet meer in ons midden, wij zullen hem zeer missen, hij was 

zeker geen grijze muis. 

/ --- / 
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Recept Salade  

Frisse Salade van br. Guno (voldoende voor 8 personen): 

Ingrediënten 

½ IJsbergsla 

Witlof (3 kleine) 

1 pak (ongeveer 10 stuks) Radijs 

¼ van een kleine spitskool 

Halfrijpe (gele) manja (moet niet te zacht zijn) 

1  Komkommer  

1 Granny smith appel 

Lichte naturel sladressing of honing-mosterd kan ook krabsalade of kipkerrie 

salade zijn) 

Bereiding 
Let bij de aanschaf van de groenten op. Groenten uit bepaalde landen 
bevatten beduidend meer landbouwgif dan uit andere landen. Was groenten 
en fruit sowieso met ruim water vóór gebruik. 
 
Snij de komkommer in de lengte doormidden, verwijder desgewenst de 
zaadlijst en snij de komkommer in blokjes. Laat de komkommer op een 
schone doek of op keukenrol uitlekken. 
Snij de spitskool en de ijsbergsla fijn. 
Schil de manja en snij het in blokjes. 
Verwijder het bittere deel van de witlof en snij het restant fijn. 
Snij de radijs in dunne plakken 
Verwijder het klokhuis ban de appel en snij het restant in blokjes 
 Meng het geheel goed, doe de dressing erbij en meng nogmaals. 

Deze salade is lekker bij de barbecue, maar bijvoorbeeld ook bij gebakken 
aardappelen en vlees 

Nyan Switi       Br. Guno 
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W i j s h e d e n 

Men moet zich in de jeugd een stok snijden zodat men er in de ouderdom op 

leunen kan. 

Beoordeel een boek niet alleen op de omslag. 
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Pinksterkleurplaat voor de kinderen 

  

 



16 
 

30 juni herdenking 
Op 30 juni a.s. vindt de herdenking plaats van 155 jaar afschaffing van de 
slavernij. De plechtigheid wordt gehouden op de  Lloydpier in  Delfshaven en 
vangt om 19.00 u aan.  
 
Naast het kwintet van de marinierskapel zullen diverse gezelschappen hun 
opwachting maken. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om de 
plechtigheid bij te wonen. 
 
 
Gezamenlijke ‘manspasi’ kerkdienst 29 juni 
Wederom hebben de st. Gedeeld Verleden en een aantal kerken de handen in 
een gesloten en komt er een "manspasi"kerkdienst op 29 juni a.s. Om 19.30 
uur start het programma in de Hoflaankerk op de Oude dijk, in Kralingen. De 
dominees van de diverse deelnemende kerken zullen een bijdrage leveren. 
Het geheel wordt opgeluisterd door muziek en voordrachten. Het publiek is 
van harte welkom. 
 
De organisatie is in handen van:  
Stichting GVGT (Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst 
de Protestantse gemeente Kralingen 
de Evangelische Broedergemeente Rotterdam 
de Evangelische Broeder en Zuster Gemeente 
de Surinaamse Rooms katholieke Parochie en anderen 
 
Nadere informatie kan worden ingewonnen bij br. Just Lynch en  
dhr. H. Brammerloo (06-11353059)   
 
 

W i j s h e d e n 

Vrienden zijn de familie die we zelf kiezen. 

Men lijdt het meest door het lijden dat men vreest. 
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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. 
De spelling van de namen is gehaald uit de nieuwe bijbelvertaling (NBV) 
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1 Hij veroordeelde Jezus tot het kruis (Mattheus 27)   

2 Titel van de koning van Egypte (Genesis 40)   

3 Onderdompeling in water (Mattheüs 3)   

4 Geboorteplaats van Jezus (Mattheüs 2)   

5 Beroep van Zacheüs (Lucas 19)  

6 Zoon en tegenstander van David (2 Samuël 15)    

7 Vrouw van Uria  (2 Samuël 11)     

8 Broer van Mozes (Exodus 4)    

9 Dochter van Jakob (Genesis 34)     

10 Deze koningin wordt verstoten (Esther 1)    

11 Moeder van Johannes de Doper (Lucas 1)    

12 Hier geneest Jezus iemand die al achtendertig jaar ziek is  

(Johannes 5) 

13 Zoon van Elimelech (Ruth 1)     

14 Deze rechter had dertig zonen en dertig dochters (Rechters 12) 

 

Oplossing vorige Bijbelfilippine: Nieuwe Testament  
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