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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 12 maart 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 

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

Januari 2022 

Datum Tijd Kar. dienst  Voorganger  organist 
 

Februari 2022 

06-02 12.00 Preekdienst O. Blackson I. Caster 

13-02 12.00 Preekdienst A. Blanker W. Sporkslede 

20-02 12.00 Preekdienst G. Berkel JH. vd. Kamp 

27-02 12.00 Preekdienst M. Peroti I. Caster 

 14.30 H. Avondmaal 
Bisschop 

H. Hessen 
 

 

Maart 2022 

06-03 12.00 Preekdienst G. Wijsman I. Caster 

13-03 12.00 Preekdienst D. v.Ommeren W. Sporkslede 

20-03 12.00 Preekdienst M. Peroti JH. vd. Kamp 

27-03 12.00 Preekdienst A.Blanker I. Caster 

 

April 2022 

03-04 12.00 Zangdienst Bestuur EBZG I. Caster 

  

02-01 12.00 Preekdienst C.R. Muler I. Caster 

09-01 12.00 
Preekdienst 
Liefdemaal 

C.R. Muler W. Sporkslede 

16-01 12.00 Preekdienst A. Blanker JH. v.d Kamp 

23-01 12.00 Preekdienst G. Berkel I. Caster 

30-01 12.00 Preekdienst M. Peroti J-A. Simson 
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Overdenking 

 

Bezield met goede voornemens en vol  warme gedachten, zijn we een 

nieuw jaar begonnen.  We hopen op een beter jaar,  op  gezondheid  en 

voorspoed en  gevrijwaard te worden van teleurstellingen.  We hopen op 

bescherming te mogen rekenen en daar verlangen we ook naar.  

 

De kerk maakt deel uit van onze hoop, van ons weekprogramma en onze 

verwachtingen. We  zoeken en hopen God te mogen vinden via elkaar 

en de kerk;  maar meestal leven we zo snel en zijn we zo druk dat we 

God niet eens opmerken als we Hem/ Haar tegenkomen. Het is eerder 

onze schuld en slordigheid  dat we  God niet tegen komen en aan God 

voorbij leven dan dat God zich niet laat zien.  
 

Twee citaten:  
 

*“Rabbi Baruchs kleinzoon Jechiël speelde eens met een andere jongen 

verstoppertje; hij verstopte zich goed en wachtte  tot zijn vriendje hem 

opzocht.  Toen  hij lang gewacht had kwam hij uit zijn schuilplaats, 

maar de ander was nergens te zien. Nu bemerkte Jechiël  dat die niet van 

het begin af niet naar hem had gezocht . Daarover  barstte hij in tranen 

uit, kwam huilend de kamer van zijn grootvader  binnengehold 

en  beklaagde zich over zijn slechte speelkameraadje .  
 

Toen stroomden rabbi Baruch de tranen uit de ogen en hij  zei: ‘Zo 

spreekt God ook; ik verstop mij, maar niemand wil bij zoeken’.  

 In het boekje Robin en God geeft Sjoerd Kuyer een gesprek 

weer tussen  Opa en Robin: 

‘Opa , zegt Robin, ‘zullen we een sneeuwpop maken die precies  op 

God lijkt?’  
 

‘Dat kan toch niet’, zegt opa.  

 

‘Nee,‘zegt Robin. Daar hebben we te weinig sneeuw voor,’  
 

“Ik weet toch niet hoe God eruitziet!’ zegt opa.  ‘Wel groot. denk ik’, 

zegt Robin,  



4 
 

 

‘misschien wel heel klein’, zegt Opa. ‘Piepklein. Zó klein dat hij in 

jouw hoofd woont…’  
 

‘En in jouw hoofd, opa ‘.  
 

‘in alle hoofden van alle mensen.’ zegt opa.  
 

Allemaal piepklein stukjes  God  in alle hoofden’.  
 

‘Dat snap ik niet’, zegt Robin.  
 

“Ik  ook niet’, zegt opa .  
 

Daar moeten ze alle twee verschrikkelijk om lachen..’(..)  
 

‘Weet je, lieve jongen, zegt opa, ‘jij moet niet zoveel  piekeren over 

God. Misschien heeft jouw papa écht gelijk en bestaat God helemaal 

niet.’  

‘Maar jij gelooft toch in God!’  
 

‘Ja ’zegt opa, ‘maar ik weet niet zeker of hij bestaat. Ik zou het alleen 

zo  fijn vinden als hij bestond.’  ( einde citaat)  
 

Ik hoop dat het nieuwe jaar ons helpt God te vinden  
 

De allerbeste wensen voor 2022,   Zr. Henny Bruinsma  
 

/ - - -/ 
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GEMEENTEBERICHTEN 

Overlijden 
* 9 Dec. is in Capelle a/d IJssel overleden Ramon Franklin Richard 
Wezer 70 jaar. De crematie plechtigheid vond plaats  18 Dec. in 
crematorium Schollevaer - Capelle a/d IJssel.                                                               
* 14 Dec. is in Rotterdam overleden Johanna Charlotte van Gobbel,     
77 jaar. De graflegging vond plaats 21 Dec. op de Alg. Begrfplats 
Crooswijk.                                                                                                                                             
* 17 Dec. is in Rotterdam overleden Maatscha Marlène Montroos,                  
61 jaar. De begrafenis vond plaats in Suriname.                                                             
* 22 Dec. is in Utrecht overleden Elfriede Cornellie Comvalius, 86 jr.   
De crematieplechtigheid vond plaats op 30 Dec. in crematorium 
Daelwijck – Utrecht.                                                                                                                       
* 22 Dec. is in Rotterdam overleden Albert Johannes Londt, 85 jaar.   
De graflegging vond plaats op 31 Dec. op de Begrfplts Laurentius. 

 

  

Uit:’ vrienden zijn als bomen’ 

  
Er is geen honger in het huis,  

als vriendschap er de tafel dekt ,  

Er is geen kilte in het huis  

als vriendschap er de lamp opsteekt,  

Er is geen eenzaamheid in het huis  

waar vriendschap  op bezoek komt,  

Er is geen oorlog in het huis  

waar vriendschap om vergeving spreekt.  

Er is geen hopeloosheid in ons huis  

zolang er vriendschap woont 
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Avondliedeke 

 

't Is goed in 't eigen hert te kijken 

nog even voor het slapen gaan, 

of ik van dageraad tot avond 

geen enkel hert heb zeer gedaan; 

 

Of ik geen ogen heb doen schreien,  

geen weemoed op een wezen lei; 

of ik aan liefdeloze mensen 

een woordeke van liefde zei. 

 

En vind ik in het huis mijns herten, 

dat ik één droefenis genas, 

dat ik mijn armen heb gewonden 

rondom een hoofd dat eenzaam was..; 

 

dan voel ik, op mijn jonge lippen, 

die goedheid'lijk een avondzoen. 

't Is goed, in 't eigen hert te kijken 

en zo z'n ogen toe te doen. 

 

                                           Alice Nahon 
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FINANCIEN 

Collecten  

Maand  Gemeentewerk Diaconie Huur Zondagssch. 

Oktober € 228,11 € 188,18 € 206,71 € 5,50 

November    303,90    254,75    238,26    7,70 

December    149,06    126,90    130,21  18,60 

          

  

Bijzondere Diensten 

12.10  Ch. Wielzen   €  75,--                                                 
14.10    L. Manhoef     75 jr. -   66,35                                          
17.10  J. Gooding               - 116,19                                          
23.10  H.W. A-Cohen     70 jr. -    54,82 
 

03.10  Oogstfeest           € 698,25 
 

12.12  H. Avondmaal        €   40,-- 

 

Bijdrage Keuken      

€  48,63 

Giften  

Nov.     A. Alspeer    €   20,-   
fam. Linger     € 100,-  
Zr. Lanveld    €   10,- 

Dec.     Zr. M. Kerk    €   20,-- 

*  * * W I J S H E D E N * * * 
 
Herinnering is een vorm van ontmoeten. 
Vergeten is een vorm van vrijheid.  

- Kahlil Gibran - 
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‘Koninkrijk God’ 

Er is een wand die de wereld scheidt van het koninkrijk Gods. Die 

scheidswand is onze beperktheid, onze zelfzucht, onze hardheid. Maar 

er breekt  telkens een straal van dat koninkrijk door een scheur  in die 

wand.  

Ik wil het zo stellen: overal waar mensen zijn als Jezus, Boeddha. 

Moeder Teresa en talloze anderen die liefde uitstralen, daar is een 

scheur in die wand. Maar ook als gewone mensen zich  geven in de 

strijd voor de vrede, gerechtigheid, hulp aan anderen. Daar breekt iets 

van dat koninkrijk door, zoals een zonnestraal kan doorbreken door de 

zwartste wolken.  

Ja, het koninkrijk is nabij, het is midden onder ons.  

‘Welkom aan wie honger heeft’  

Onlangs werd  de stad Cràteus in Brazilië bedreigd met plundering door 

uitgehongerde plattelandsmensen. Het leger stelde voor om de burgers 

te bewapenen vanuit hun kazerne, als een soort Comité voor Veiligheid.  

Maar Alfrede Kunz en bisschop Fragoso nodigden de stedelingen uit om 

op hun voordeur een aanplakbiljet te hangen met het opschrift; ‘Dit huis 

staat open voor uitgehongerden”  

Vierduizend aanplakbiljetten werden aangebracht . De hongerlijders 

waren verrast en kregen te eten. Maar ook ‘weldenkende’ burgers 

werden zich bewust van de toestand en van hun verantwoordelijkheid en 

kwamen tot inkeer.  

JA, uw  Rijk kome:  gerechtigheid, liefde, vrede!’  

/ --- /  
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Gesprek met … 

Hij gaat 3 keer per jaar voor in de 
diensten, hij geeft ons stof tot 
nadenken, houdt ons bij de les en wij 
zouden hem niet willen missen. Kerki 
Nyunsu spreekt met Ds. Dwight van 
Ommeren.  

 

Dwight Wilgo Gaìto  van Ommeren zag het leven op 24 april 1962 in het 
Diaconessen ziekenhuis in Paramaribo als zoon van  G.H.W. van Ommeren, 
stafambtenaar bij het ministerie van Openbare Werken, en P.N. Parma, die 
als administratief, boekhoudkundig medewerkster bij de Energie Bedrijven 
Suriname werkte. 
 
Br. Dwight heeft 3 broers en 1 zus en is het middelste kind. Het gezin woonde 
eerst aan de Richard Voullairestraat en later aan de Estabrielstraat op Zorg en 
Hoop. De ouders werkten hard  om hun kinderen van alles te voorzien; 
leermiddelen en mogelijkheden, vervoersmiddelen, luxe, reizen enz., het 
ontbrak hen aan niets.  
Hij genoot dus een bevoorrechte jeugd, met een behulpzame familie die goed 

onderling contact onderhield en een grootmoeder die van kleins af aan zijn 

mentor was in het geloof. 

Ook vrienden en sport waren belangrijk, Het begon met hardlopen, daarna 

mini-basketbal, zwemmen en wedstrijd zwemmen (3 keer de zwem marathon 

van Domburg naar Marine trap), waterpolo (speler, coach en scheidsrechter), 

karate (violet band) en heren volleybal. 

Na de Naksschool aan de Thompsonstraat bezocht br. Dwight de  C.R. 
Frowein school (diploma 1977) en de  Algemene Middelbare school (diploma 
1981), waarna hij de  HBO-studie Hydrologie (diploma 1984) volgde. 
Na deze studie werkte hij 10 jaren op het Ministerie van Openbare Werken, 

afdeling Waterloopkunde. Zijn werkzaamheden waren o.a. het analyseren 
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van watermodellen en processen van de rivieren. Hierdoor heeft hij veel van 

het mooie, prachtige binnenland van Suriname mogen bezoeken. 

 
Br. Dwight is al 33 jaren getrouwd met Andra Nunes de Gouveia, zij zijn 32 

jaar geleden samen gedoopt als leden van het Kerkgenootschap der Zevende-

dags Adventisten. Vijf (5) jaren na hun doop en actieve lidmaatschap binnen 

de ZDA-kerk, kreeg hij de roeping om voor God te werken. Gods stem was 

helder en duidelijk dat br Dwight fulltime voor Hem moest werken. Dus nam 

hij ontslag bij de overheid. 

 

Hij is sinds 1995 predikant en 24/7 (dag en nacht) in dienst voor God als 

lidmaat van de ZDA.  

Hij  haalde hiervoor ook zijn BSc Theologie (1999), MSc in Theologie (2005) en 
MSc in Leiderschap (2019). 
 

Br. Dwight geniet ontzettend van zijn beroep vanwege de diversiteit van 

zaken en de gelegenheid aan hem geboden om samen met onze Schepper te 

arbeiden. Hij heeft als predikant gewerkt in Suriname, Trinidad en, sinds 

2001, in Nederland. 

 

Dwight en Andra zijn gezegend met 3 kinderen, 2 dochters en 1 zoon. In 

november 2021 hebben zij hun eerste kleinkind, een kleinzoon, mogen 

verwelkomen. 

Als  hobby’s heeft br. Dwight koken, lezen, (misdaad) series volgen en reizen, 

hij heeft al meer dan 40 landen bezocht en heeft een voorkeur voor cruisen in 

het Caraïbisch gebied. 

 

Zijn visie op EBZG: Hij kan zich heel goed de leuke momenten herinneren 

tijdens zijn periode op de Froweinschool en de Wanica kerk. Hij is  getrouwd 

in de Immanuel kerk. Tegenwoordig wordt hij regelmatig uitgenodigd om te 

spreken in de EBZG of een dankdienst te verzorgen bij leden thuis. Wat de 

toekomst betreft hoopt hij dat de leden zich meer dan ooit mogen 
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voorbereiden op de wederkomst van onze Verlosser Jezus Christus. Hij komt 

spoedig! 

Boodschap: Ga en onderhoudt een serieuze relatie met Jezus Christus onder 

leiding van de Heilige Geest. Wij leven in ernstige tijden. 

 

Toekomstplannen: na zijn pensionering zou hij graag verhuizen naar een 
tropisch eiland met zon, zee en witte stranden en zich voorbereiden om 
koning Jezus te ontmoeten. 
       Br. Just Lynch 

/  -  -  -  / 

 

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

In stromend water wordt geen beeld weerkaatst, 
wel echter in het spiegelende oppervlak van een stille vijver. 
Alleen wie zelf rustig is, kan een rustplaats bieden aan allen die rust 
zoeken.      -  Lao Tse – 
 
Wijsheid is de beloning die je ontvangt wanneer je luistert in plaats 
van spreekt.                       - Mark Twain - 
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RECEPT: Vegetarische Bami 

Benodigdheden voor 4 personen 
1 pak spaghetti a 500 gram 
1/2 ui, 2 sjalotten  
Lente-ui  
3 knoflookteentjes 
Soja brokjes 
Stukjes verse laos 
3 a 4 eetlepels zonnebloem olie 
Ketjap van Conimex  
4 groente blokjes 
Witte peper poeder 
Paprika poeder 
Gemberpoeder 
Laospoeder 
Nootmuskaat poeder 
 
Bereiding 
Week de soja brokjes vooraf in water (minimaal 20 minuten) 
Snij de ui, sjalotten, lente-ui  fijn,  
Rasp de knoflook. 

 
Frituur de gesneden ui en verse laos in een pan met de olie. 
Voeg de knoflook bij en voeg ook de soja brokjes bij voordat de knoflook geel 
kleurt.  Bak de brokjes lichtbruin en voeg dan de sjalotten, lente-ui en blokjes 
bij. Blijf roeren en doe er dan de ketjap bij, gevolgd door alle poeders naar 
smaak.  Laat het geheel even doorsudderen. 

 
Kook de spaghetti uit in water,  was het uit en laat het uitlopen. 
Voeg de bami saus en de spaghetti samen en bak het geheel even op. 
       Ds. D. Van Ommeren
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Over-leven 

“God” 
“Ja” 

“Volgens mij is de mens meer aan het “over-leven” dan aan het 

“overleven”.” 

“Hoe kom je daarbij?” vroeg God. 

“Als ik om me heen kijk, of naar mezelf kijk, dan zie ik zelden een mens 

die geniet van het leven. Ik zie een mens die probeert er het beste van 

te maken.” 

“We moeten niet generaliseren” sprak God “maar ik denk dat wat jij 

zegt inderdaad voor veel mensen geldt.” 

“Dat kan toch niet uw bedoeling zijn?” vroeg ik. “Ik weet dat we op 

aarde zijn om dingen te ervaren, om te leren. Maar waarom moeten 

we 

zoveel narigheid meemaken. Waarom kunnen of mogen we geen geluk 

ervaren?” “Vergeet dat je hier op aarde bent om te leren of te ervaren, 

zoals jij het zegt.” 

“Hoezo vergeten? Dat is toch de zin van het leven? Daar draait het toch 

allemaal om?” 

“Ach schei toch uit” reageerde God. “Je zit niet op school. Natuurlijk 

mag je dingen leren en ervaren. Dat is heel goed zelfs, niets mis mee. 

Maar het gaat om de essentie: gelukkig zijn” 

“Dat is alles. Ik moet alleen maar zorgen dat ik gelukkig ben?” 

“Ja.” 

“Als het alleen daarom gaat. Moeten we dan geen wijze lessen leren of 

dingen ervaren om verheven te worden, om ons hogere ik te 

bereiken?” 

“Ha, ha, ha, sorry hoor maar ik moet even lachen. Wat zijn jullie toch 

aan het worstelen met jezelf.” 
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“Ho even” reageerde ik “zo heeft u ons geschapen en zo heeft u ons op 

pad gestuurd naar de aarde.” 

“Ach schei toch uit. Hoe vaak moet ik het nu nog zeggen: jullie moeten 

niets. Jullie verzinnen dit allemaal zelf. Het is jullie keuze om te leven 

zoals je leeft. Jullie creëren je eigen leven. Niet ik.” 

“Maar als het er alleen om gaat om gelukkig te zijn, waarom doen we 

dan zo moeilijk.” 

“Misschien is dat wel de grote les.” 

“Hoe bedoelt u?” 

“Daar bedoel ik mee dat jullie heel druk zijn met zogenaamde 

belangrijke en interessante zaken.” 

“Maar vaak gaat het toch om belangrijke dingen. En al die nieuwe 

ontdekkingen brengen ons toch steeds dichter bij de ultieme waarheid 

of de ontdekking van de werkelijke zin van het leven?” 

“Dat zou kunnen” antwoordde God “maar misschien is dan de 

belangrijkste ontdekking wel dat het er allemaal niets toe doet.” 

“Dat gewoon gelukkig zijn het belangrijkste is.” 

“Precies” zei God. 

“Maar hoe word ik dan gelukkig?” 

“Geluk bereik je met liefde voor jezelf en voor anderen.” 

“Ja hoor, daar kan ik mee thuiskomen. Daar hou ik mijn gezin mee in 

leven, daar betaal ik de rekeningen van, laat ik mijn kinderen mee 

studeren en hou ik het geweld mee op afstand.” 

“Precies” zei God nogmaals. 

“Natuurlijk. U bent zeker al een tijdje niet op aarde geweest.” 

“Ik begrijp dat dit soort cynisme voor jou een belangrijk middel is om te 

overleven, maar het zou ook goed zijn om eens wat verder over mijn 

woorden na te denken.” 

“U gelooft toch zelf niet dat ik met het verspreiden van liefde mezelf en 

anderen gelukkig maakt?” 

“Inderdaad, dat geloof ik niet, dat weet ik.” 
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“??” 

“Begin er eerst maar mee om lief voor jezelf te zijn.” 

“Hoe doe ik dat? Moet ik mezelf knuffelen of strelen? 

“Leg eens wat minder druk op jezelf. Natuurlijk moeten er rekeningen 

betaald worden. Maar vraag je voor elke aankoop eens af of je het echt 

nodig hebt. Of die aankoop je gelukkiger of ongelukkiger maakt dan je 

al was.” 

“Waarom zou ik dat doen?” 

“Omdat je wel eens tot de ontdekking zou kunnen komen dat je ook 

met minder bezit door het leven kan stappen. En minder bezit 

betekent ook minder rekeningen te betalen. En dat betekent dat je 

misschien niet zo hard hoeft te werken. Of dat je een minder 

belastende baan kan aannemen, waardoor je meer energie 

overhoudt.” 

“Okay, tja daar zit wat in moet ik toegeven.” 

“Stap eens uit je slachtofferrol en ga leuke dingen doen.” 

“God, ik ga het proberen.” 

“Oh, daar heb je hem weer.” 

“Pardon.” 

“Je moet het niet proberen, je moet het doen.” 

“Laat ik het eerst maar eens proberen.” 

“Jij je zin. Hoi.” 

“Hoi.” 

     Uit “Christelijke Verhalen” 

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

Begin met het nodige. Doe daarna het mogelijke. 
En dan ineens doe je zomaar het onmogelijke... 

- Franciscus van Assisi -  
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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 veel 
plezier aan beleeft. 
 

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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1 Uit deze stam kwam Mozes (Exodus 2) 

2 De woorden van de Heer zijn zuiver als dit metaal (Psalm 12) 

3 Dit pakte Job om zich te krabben (Job 2) 

4 Dit moest Jona schaduw geven (Jona 4) 

5 Vader van Simson (Rechters 13) 

6 Met messen van dit materiaal moesten de Israëlieten 
opnieuw besneden worden (Jozua 5) 

7 Hierop legde Gideon een wollen vacht (Rechters 6) 

8 In deze plaats bracht Elkana jaarlijks offers (Samuël 1) 

9 Bijnaam van Josef Barsabbas (Handelingen 1) 

10 Zoveel el was de lengte van de tempel die Salomo liet bouwen 
(2 Kronieken 3) 

11 Dit maakt verwaand (1 Korinthiërs 8) 

12 Uit deze stad kwam Petrus (Johannes 1) 
 

 

 
 

Vorige oplossing bijbelphilippine: wankelmoedig 

w i j z e n

r a c h a b

w i j n s t o k

k i n d e r e n

p r i e s t e r

l y d d a

b a s e m a t

c o r n e l i u s

s e b a

s c h a n d k n a a p

v i j f t i e n

b r u i d e g o m
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