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Van de redactie
Beste Lezers, uw reactie en bijdragen stellen wij bijzonder op prijs.
Artikelen, advertenties en stukjes voor de volgende KN graag inleveren
vóór 7 april 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 Jon Chu (op zondag ) Dank zij 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

JANUARI 2017
01-01

12.00

Nieuwjaarsdienst

C.R. Muler

I. Caster

08-01

12.00

Preekdienst

W. Sporkslede

15-01

12.00

Preekdienst

Bestuur
EBZG
R. Roozer

22-01

12.00

Preekdienst

M. Peroti

I. Caster

29- 01

12.00

Preekdienst

R. Roozer

I.Caster

JH v.d Kamp

FEBRUARI 2017
05-02

12.00

Zangdienst

Gastpred.

I. Caster

12-02

12.00

Preekdienst

R. Roozer

W. Sporkslede

19-02

12.00

Preekdienst

Gastpred.

JH.vd. Kamp

26-02

12.00

Preekdienst

R. Roozer

I. Caster

Preekdienst
1e Zondag 40 dg tijd
Preekdienst
2e Zondag 40 dg tijd
Preekdienst
3e Zondag 40dg tijd
4e Zondag 40 dg tijd
Samen zijn we sterk

G. WijsmanBendt
R. Roozer

I. Caster
W. Sporkslede

M. Peroti

JH.vd. Kamp

Jeugddienst
EBG

I. Caster

MAART 2017
05-03

12.00

12-03

12.00

19-03

12.00

26-03

11.45

Deze KN overbrugt de eerste vier maanden van 2017. Dit vanwege
afwezigheid en vakanties van ds. Muler en bestuursleden.
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BIJ DE DIENSTEN:

*
Op zondag 3 maart gaat Zr. Georgine Bendt voor in de dienst.
Ze was pastoraal werker bij de EBG den Haag en gedetacheerd in
Zoetermeer. We heten haar van harte welkom.
*
Op 26 maart 2017 organiseert de EBZG in samenwerking met
de jeugdwerkers van de EBGN een kerkdienst aan de Minstreelstraat
nr. 9 te Rotterdam.
Het thema is: Samen zijn wij sterk.
De kerkdienst is van 11.45 t/m 13.00 uur. Daarna is er tot 15.00
uur gezellig samenzijn.
Deze bijzondere dag is vooral voor jong, maar voor ouderen en
ouders is deze dienst een leerproces om te weten wat de jongeren
bezig houdt. Daarom jongeren: neem vooral ouders, groot ouders
familie vrienden, buren enz. mee.!!!!!
Namens de zondagschool:
de zrs. Roseline, Emmy, Hillary en Esther.
APRIL 2017
02-04 12.00
09-04

12.00

13-04

19.00
20.45
14.30

14-04
16-04
23-04

10.00
12.00
12.00

30-04

12.00

5e zondag 40 dg tijd
Preekdienst
Palmzondag
e
6 zondag 40 dg tijd
Heilig Avondmaal
Gethsémané

D.v.Ommeren

I. Caster

C.R.Muler

W. Sporkslede

C.R. Muler

I. Caster

Goede Vrijdag
Sterfuur
Paasontbijt
Opstandingsdienst

C.R. Muler

I. Caster

C.R. Muler

JH.vd. Kamp

Preekdienst

R. Roozer

I. Caster

Preekdienst

C.R.Muler

I.Caster
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Op 2 april gaat br. D. van Ommeren – voorganger bij de Adventkerk,
bij ons voor in de dienst. We wensen u een gezegende dienst.
De maanden maart en april staan in het teken van de 40 dagen tijd.
Zo heet de tijd die voorafgaat aan Pasen. In die periode leven we
mee met het lijden en sterven van Jezus. Deze periode loopt uit op
Pasen, het feest van de Opstanding.
TER OVERDENKING.

‘Hooggeachte Theofilus ‘
Met deze adressering start Lucas zijn evangelie in
briefvorm:”Hooggeachte Theofilus’
Het zou een naam kunnen zijn, maar mogelijk ook een bijnaam van
iemand die daarmee getekend wordt. Theofilus betekent zoveel als
‘Godsvriend’, iemand die God liefheeft. ‘Hooggeacht’kan verwijzen
naar een hooggeplaatst politiek persoon. Misschien betreft het hier
een Romeinse hotemetoot die belanstelling heeft voor het
Jodendom, een Jodengenoot?
Misschien is ‘hooggeacht’niet meer dan een beleefdheidsvorm, en
kan ook de lezer nú zich er door aangesproken weten.
‘Hooggeachte Godsvriend’!
Met die aansprekende woorden zal Lucas eens in goed orde gaan
beschrijven, hoe het allemaal zo gebeurd is. Niet alleen de geboorte
van Jezus, maar ook de hele geschiedenis daarna; het leven en doen
en sterven van Jezus, zelfs de uitwerking van de persoon Jezus in de
wereld van toen in het boek ‘Handelingen’.
Hij volgt in het Evangelie ongeveer hetzelfde spoor als Marcus en
Mattheüs, maar hij heeft toch ook weer zijn eigen verhalen, die de
anderen niet hebben. Er komen bij hem namen voor die je bij de
anderen niet vindt. Dat maakt het niet minder, maar juist mooier. In
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het verslag van Lucas, zoals hij dat zelf noemt, kan het ook niet
anders zijn dan dat er een hoop van hemzelf in zit. Behalve de feiten
gaat het ook om betekenissen die je aan details geeft.
Wanneer je tien mensen naast elkaar zet die over eenzelfde
gebeurtenis hun verhaal moeten vertellen, dan krijg je ook tien
verschillende verhalen.
De geschiedenissen van Zacharias en Elisabeth en Jozef en Maria zijn
stuk voor stuk prachtige verhalen met vele verbanden die te leggen
zijn naar de verhalen va Israël in het Oude Testament. Niet voor niets
worden ze door Lucas gebruikt, want hij wil ‘de vriend van God’
duidelijk maken dat de geschiedenis die God gegaan is met zijn volk
een groots vervolg krijgt in Jezus.
‘’ Hooggeachte Godsvriend’
Met die worden opgeroepen om de bevrijdende boodschap van
Gods liefde voor mens en wereld tot ons door te laten dringen.
Het kerstfeest en de Jaarwisseling liggen weer achter ons, maar de
boodschap van God met zijn wereld kent geen ‘vervaldatum’
We worden opgeroepen om op te gaan in de wereld van hoop en
geloof in het rijk van God, door de boodschap die vrij maakt.
Laten we niet wanhopen maar vertrouwen en hopen op de toekomst
van het Rijk van God. Deze toekomst is al begonnen.
( HJD, uit: ons eigen erf. Mndblad VEG))
Psalm 69 ( fragment)

Peilloze diepten dreigen mij, - mijn handen tasten radeloos rond….
Ach, tevergeefs, God, help!
Mijn ogen branden, mijn keel is rauw,
mijn mond laat geen geluid meer vrij…
scheurende krampen trekken mij naar de grond….
Psalm 63,2

God, u bent mijn God, u zoek ik.
Naar u smacht ,mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam, in een dor en dorstig
land, zonder water,
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GEMEENTEBERICHTEN.
Gedoopt zijn:
* op zondag 23 november :

Raileyson Ryan Ignacio Leander
* Op zondag 11 december:
- Lyano Jayvén Martinus Vincent Dollart
- Ambrozia Olivia Mildred Hiwat; Avalon Delicia Norma Hiwat;
- Yaëll Namidja Jacqueline Piqué; Raeven Emma Nevaeh Piqué ;
- Shaylin Julia Oudsten; Nonleila Stacey Oudsten .
-

Belijdenis: Op zondag 27 november – 1e Advent – heeft in het

midden van de gemeente belijdenis afgelegd van zijn geloof
Br. Leendert Eugène Martens.
Zijn belijdenistekst was: uw woord is een lamp voor mijn voet en
een licht op mijn pad.
Met dankbaarheid is deze broeder in de gemeente opgenomen.
Overlijden

*
23 Nov. is overleden op 71 jarige leeftijd Magdalena Juliana
Alberdina Kortstam. De begrafenis vond plaats op 1 Dec. op de
Zuiderbegrfplts.
*
26 Nov. is overleden op 65 jarige leeftijd overleden
Philomena Ancilla Marlene Saturinus. De begrafenis vond plaats op
2 Dec. op de Zuiderbegrfplts.
*
30 Nov. is overleden op de leeftijd van 68 jaar Wilfred
Willem Zerp. De begrafenis vond plaats 7 Dec. op de Begraafplaats
Hofwijk { Delft }.
Geloven is wachten, in heilig vertrouwen,
wie biddende wacht, zal dankend aanschouwen
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VAN HET BESTUUR

Gemeentevergadering .
Zondag 30 oktober. Aantal aanwezigen 33.
Bespreekpunten waren: toetreding tot de EBG. Twee bestuursleden
hebben de synode bezocht, de synode staat welwillend tegenover
het verzoek tot toetreding. De synode adviseert de EBZG echter
om rustig haar zaken voor te bereiden
Bestuur heeft aanvulling nodig: mogelijke kandidaten zijn
br. J. Lynch en zr. M. Esajas. Hun toetreden tot het bestuur wordt
met algemene stemmen aangenomen
20 jarig jubileum EBZG: voorstel om een jubileumjaar in te stellen
met verschillende Jubileum aktiviteiten,
Terugblik Gemeentekerstfeest op zondag 25 december:
Een genoeglijk en kerstfeestelijk samenzijn. De zondagschool heeft zich
bijzonder goed geweerd. Ze hebben gezongen en gespeeld dat het een
lieve lust was en met veel ernst hebben ze de kerstgedichten
voorgedragen. Kinderen en leiding: hartelijk bedankt, jullie hebben ons
laten genieten. We willen graag vaak in de kerk zien.
De spelers in de kerstspelen hebben hun best gedaan en met welwillende
aandacht en grote inzet ontstaat er saamhorigheid en dit is één van de
vruchten van kerst.

De activiteitengroep zal een activiteitenplan voor de eerste helft van
2017 opstellen.
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BIJBELSTUDIE / GESPREKSGROEP

Bijbelstudie /gespreksgroep.
Zondagmorgen van 10.30 tot 11.30 kunt u meedoen met de
gespreksgroep. Samen in gesprek over het leven, de bijbel, over
achtergronden, over geloof en kerk. U bent welkom.
Contactpersonen zijn de zr. Henny en zr. Emmy Chan Jon Chu.
Acceptgirokaarten.
Ingesloten vindt u een Acceptgirokaart. Mocht deze voor u niet van nut
zijn, omdat u op een andere manier uw Kerkelijke bijdrage afdraagt, zou
u dit willen doorgeven. We kunnen dan uw adres uit het Acceptgirokaarten
bestand halen en daardoor bezuinigen op de kosten van het gebruik van
de Acceptgirokaarten. We rekenen op uw medewerking.
Afd. financien EBZG.
FINANCIEN
Mnd

Oktober
November
December

Keuken:

Gem.

€ 212,41
- 240,97
- 388,28

Diac.

Huur

€ 205,75
- 222,70
- 182,76

Januari
December

€ 193,18
- 243,28
- 212,63

Zd Sch.

Mz. Sch.

€ 7,45
€ 33,50
- 14,10

€ 1100.€ 1500.Bijdrage keuken 2016 € 2600,-

Bijzondere Diensten
14.10 L. Manhoef
15.10 G.L.E. Sinester
27.10 J.H.R. Roethof
09.11 A.H. Landveld
10.11 Y.G. Poeder
19.11 J.F.Wiebers-Karper

60 jr
80 jr.
70 jr.
80 jr.
70 jr.
85 jr.
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€ 72,35
- 149,30
- 61,15
- 108,15
- 38,75
- 30,--

28.11
04.12
07.12
17.12

A. Velland
P.C.A. Tafleur
A. Tolud
J. L. Nortan

55 jr.
30 jr.
85 jr.
55 jr.

-

141,95
75,-106,15
16,65

Giften
Okt.
Nov.

W. en E. Kappel
N.N.

€ 100,-; Zr. Y. Krak
- 495,-; Br. L.E. Martens

Troost/Rouw/Afscheid
03.11 W.W. Zerp

€ 15,- 20,-

€ 330,-

Kathleen Paal, diëtist & bewegingstherapeut
MoveDis voedings- & bewegingspraktijk
Beijerlandsestraat 51
3074 RB Rotterdam
T.
E.

010-2919675/06-2825910
info@movedis.nl
www.movedis.nl

‘Vertrouw het verleden toe aan Gods barmhartigheid
Het verleden aan zijn liefde
en de toekomst aan Zijn voorzienigheid ‘
Augustinus
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ADVERTENTIE

ZEVEN BOODSCHAPPERS
Er was eens een man, een weduwnaar. Op een nacht werd hij wakker en
toen hij zijn ogen opsloeg zag hij de Dood met getrokken zwaard aan
zijn bed staan. `Wat komt U doen?' vroeg de man, en de Dood liet zijn
zwaard op zijn schouder rusten en keek naar beneden. Hij zei: `Het is
jouw tijd, ik ben gekomen om je te halen.' De man in het bed richtte
zich op. Hij knielde tussen de lakens en zei: `Maar heer, mijn
dochters zijn nog jong, zij kunnen niet voor zichzelf zorgen want ik
heb geen vrouw meer, en hoe zullen zij mannen vinden of alleen leven
als ik nog geen bruidsschat voor hen heb?' De Dood glimlachte. Hij stak
zijn zwaard in de schede en zei: `Goed, ik ga weg, omwille van je
dochters, om je de tijd te geven voor hun toekomst te zorgen, maar
bedenk dat ik terugkom.' De weduwnaar bedankte de Dood en vroeg
hem, voor hij zich omdraaide en vertrok, nog één gunst. `Zend mij
een boodschapper voor U komt,' zei hij, `opdat ik mij kan voor10

bereiden op mijn vertrek.' De Dood knikte.
Jaren, jaren later, was de man rijk geworden. Het ging hem goed,
beter dan hij ooit had kunnen dromen. Zijn dochters waren met
machtige mannen getrouwd, hij had zijn huis en zijn bezit vergroot.
Toen, op en nacht, werd hij opgeschrikt door een gerucht. Hij kwam
overeind en zag aan het voeteneinde van zijn bed de Dood. `Wat komt
U doen?'zei hij, `ik dacht dat U mij een boodschapper zou sturen?'De
Dood knikte. `Zeven boodschappers zelfs heb ik je gestuurd.'
`Maar wanneer? Ik heb niemand en niets gezien.'
`Dat is vreemd,' zei de Dood. `Heb je niet gemerkt dat je haar grijs
werd, en je tanden uitvielen, datje ogen slecht werden en je huid
rimpelig?
En heb je niet gemerkt dat jij, die zo'n goede eetlust had,
tegenwoordig zonder smaak aan tafel zit en datje halve nachten
wakker ligt, terwijl je vroeger zo goed kon slapen? Heb je geen van deze
zeven boodschappers bemerkt?'
De man in het bed boog zijn hoofd. Hij dacht na en moest erkennen dat al
die dingen klopten. Toen zag hij de Dood in de ogen en zei: `Heer, hier
is Uw dienaar.'

Kerkenwerk is VRIJWILLIGERSWERK ;

en vele handen maken het werken prettig
‘Je hoeft God niet hier noch daar te zoeken, hij is niet verder dan voor de
deur van het hart. Daar staat hij en wacht en wacht, tot hij iemand bereid
vindt hem open te doen en binnen te laten. Je hoeft hem niet van verre te
roepen; hij kan er niet op wachten tot je hem opendoet. Hij voelt zich
duizend keer meer tot jou aangetrokken dan jij tot hem. Opendoen en
binnengaan, dat is niets dan één en hetzelfde ogenblik.’
MEESTER ECKHART

11

Kenmerken van de vrijwilliger:
Vrijwilliger zijn is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
Maar niet te koop
Is positief denken
Is positief doen.

Godefridus de bidder.
Monnik Godefridus kon heel goed bidden. Hij kon het zo goed, dat
zijn gezicht begon te glanzen nadat hij vijf uur achter elkaar zijn
gebeden had gezegd. Na tien uur zijn gebeden te hebben gezegd,
begon hij boven de grond te zweven. Wel tien centimeter hoog, wat
veel was volgens de andere monniken.Nadat hij vijftien uur zijn
gebeden had gezegd, verscheen er een engel aan zijn zijde. De
monniken wisten nu zeker hoe onvoorstelbaar goed in bidden hun
broeder was. Ze hoorden alleen niet wad de engel in Godfridus’oor
fluisterde: Door al die gebeden tot God te zeggen, hoor je niet meer
wat God tot jou zegt’.
( opendeur no 1 2017 pg 15 )

Een goede buur is iemand , die geen wachtwoord op zijn Wifi heeft,
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O ud worden
Waar ik bang voor ben
is niet
de tijd dat ik kwijlen ga
dat mijn benen al bij bewegen breken,
dat ik gezichten even snel verwissel als de dagen
en mijn stoel een schuilplaats
is tegen de bozen wereld buiten.
Het is niet voor de tijd
dat mijn vrienden alleen
op oude foto’s lachen
de telefoon steeds rinkelt
voor rouw en berichten
over gladde natte straten
en afbrokkelende botten
het is voor de tijd
dat niemand meer
mijn voornaam weet
waar ik bang voor ben
Lize Stilma
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OVER SPRINGEN EN VANGEN.

( uit: het kleine meisje van de hoop)
Nenri Nouwen vertelt in een van zijn boeken over zijn ervaring met
vrienden die als trapezewerkers bij het circus werken.
‘toen ik dit circus voor het eerst zag raakte ik zo onder de indruk van
hun luchtacrobatiek dat ik me in de pauze aan hen voorstelde, en
toen we eenmaal bekend met elkaar werden nodigden ze me uit om
een week mee te reizen. Ik zei ja en ging mee.
Op een dag zat ik met Rodleigh, de leider van de groep te praten.
Hij zei: ‘als ik spring, moet ik absoluut vertrouwen op degene die mij
moet vangen. Jij denkt misschien, net als de meeste toeschouwers,
da tik de grote ster ben van de trapeze. Maar de echte ster is Joe,
die me vangt. Hij moet me exact op het juiste moment uit de lucht
Plukken als ik mijn verre sprong naar hem maak’
‘Hoe lukt dat?’vroeg ik.
‘Nou,”zei Rodleigh, ‘” het geheim is dat ik het vangen geheel aan Joe
overlaat en zelf niets doe. Als ik na mijn salto’s op Koe afkom , moet
ik gewoon mijn handen en mijn armen naar Joe uitstrekken en
wachten tot hij mijn vangt en veilig thuisbrengt’.
‘Dus jij doet niets?!’zei ik verbaasd.
“Niets,” herhaalde Rodleigh, ‘het ergste wat een springer kan doen
is proberen de vanger te vangen. Het is niet de bedoeling dat ik Joe
vang. Joe moet mij vangen. Als ik Joe’s polsen zou vastgrijpen zou ik
ze kunnen breken. Dat zou het einde zijn voor ons beiden! Een
springer moet springen en een vanger vangen, en de springer moet
met uitgestrekte handen en armen erop vertrouwen dat zijn vanger
er zal zijn. “
Henri Nouwen getroffen door dat beeld voegt hieraan toe:’Het werk van de
springer is dus vertrouwen op de vanger. Ons leven en sterven lijkt op dat
springen: het is vertrouwen op de vanger!
Wees niet bang, bedenk we zijn kinderen van God. Hij zal er zijn als je de
sprong naar Hem waagt.
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