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Evangelische Broeder en Zustergemeente Rotterdam 
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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 februari 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). 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. 

Januari 2020 

 
Februari 2020 
 

23-02 12.00  Preekdienst R. Roozer  I. Caster 
 

Maart 2020 

01-03 12.00 1e zondag 40 dagentijd M. Peroti          I. Caster 

08-03 12.00 2e zondag 40 dagentijd  C.R. Muler W. Sporkslede 

15-03 12.00  3e zondag 40 dagentijd R. Roozer JH.vd. Kamp 

22-03 12.00 4e zondag 40 dagentijd  C.R. Muler I. Caster 

29-03 12.00 5e zondag 40 dagentijd R. Roozer J-A. Simson 

 

Bij de diensten: 

Op zondag 2 februari is ds. G. Berkel onze gastpredikant.  
Zij is de predikant van de ZDA in Rotterdam e.o. 

05-01 12.00 Preekdienst  G. Bendt I. Caster  

12-01 12.00  
Preekdienst 
 Liefdemaal 

R. Roozer W. Sporkslede 

19-01 12.00 Preekdienst D.v.Ommeren JH v.d Kamp 

26-01 12.00 Preekdienst     R. Roozer I. Caster 

 16-02     12.00      Preekdienst    M. Peroti  JH.vd. Kamp 

02-02 12.00 Preekdienst G. Bendt              I. Caster 

09-02       12.00 Preekdienst R. Roozer W. Sporkslede 
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Nieuwjaarsgroet 

JHWH antwoordde: “Moet ik dan zelf meegaan om je gerust te 

stellen? -    Exodus 33: 14,15  

 

In het boek Exodus lezen we hoe het volk Israël moeite heeft met de 

afwezigheid van God. Als dan ook nog hun leider – Mozes – 

gedurende lange tijd weggeroepen is, bereikt het ongeduld en de 

onrust bij het volk haar hoogtepunt en neemt het volk zelf 

maatregelen. Het volk kiest zichzelf een god van goud. JHWH wil zijn 

bemoeienis terugtrekken en met Mozes verder gaan. Mozes neemt 

dit niet en staakt elke actie. Uiteindelijk geeft God toe en zegt JHWH: 

“Moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen?” 

 Waarop Mozes zegt: als U niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder 

trekken.. 

In het jaar 2019 is er veel gebeurd. Als gemeente hebben we afscheid 

moeten nemen van heel trouwe leden, er zijn merkbare gaten 

gevallen en deze gaten worden niet meer opgevuld. We hebben 

samen gerouwd, maar ook samen gevierd. Er waren verjaardagen en 

geboorten, er waren jubilea; er was zorg vanwege ziekte. 

We hebben bijzondere concerten georganiseerd en genoten van 

Fos’ten Tori.  We mochten dr. Harriëtte Verwey, cardioloog uit Leiden, 

huldigen. 

We staan op de drempel van het jaar 2020.   Laten we samen en 

standvastig verder gaan in geloof, rekenend op de aanwezigheid van 

God. 

Ds. C.R. Muler 
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OVERDENKING: Genade 

Het woord genade komt van het Griekse woord charis, dat letterlijk 

‘geschenk’ betekent. Genade is dus een geschenk dat God aan de 

mensen geeft.  

Genade is iets wat je ontvangt, maar waar je niets voor gedaan hebt. 

Het hangt van onze lieve Heer af of hij genade geeft of niet. Wij 

kunnen zelf niets bijdragen aan de genade, want dan zou het geen 

genade meer zijn, maar een beloning. 

God wil de mens genade geven in plaats van hem te berechten en te 

veroordelen vanwege zijn zonden. God biedt die genade gratis aan. Je 

kunt haar niet kopen of verdienen. Indien u Jezus als uw Heer en 

Redder wil aannemen en volgen, en Hem wil gehoorzamen, dan geldt 

deze genade, met al haar geweldige beloftes ook voor u.  Niets is 

beter, dan te weten, dat Gods genade ook voor u geldt. Dat geeft een 

enorme rust en blijdschap. God heeft het beste met ons voor en biedt 

de mens genade aan. Voor iedereen die in Jezus Christus zijn 

vertrouwen stelt, wil Hij genade en eeuwig leven schenken in plaats 

van veroordeling en eeuwige dood. God en Zijn Woord zijn rijk aan 

genade. Dankzij de genade mogen wij uitzien naar toekomstig geluk. 

Dit geluk is dat wij mogen uitzien naar de terugkomst van onze Here 

Jezus Christus. Op de terugkomst van de Heer is onze hoop gevestigd. 

Wij leven hier op aarde in de hoop en verwachting dat Hij spoedig zal 

komen.  

Genade is het fundament van het geloof. Een fundament is de plaats 

waarop een stevig bouwwerk neergezet kan worden. Zonder 

fundament kan geen enkel bouwwerk blijven staan, dan stort na 
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verloop van tijd het hele bouwwerk in elkaar. Wij staan op het 

fundament van genade. Zonder dit fundament vallen wij om. Als wij 

genade zouden kunnen verdienen door ons aan de wetten van God te 

houden, dan zou het geen genade meer zijn, maar loon dat wij 

verdiend hebben voor ons werk. Dat wij leven en iedere dag eten en 

drinken hebben en genieten van de privileges in dit leven, is genade. 

Dankzij God is het voor ons mogelijk geworden, deze genade voor ons 

te laten gelden. Wij krijgen het gratis en voor niets. Wij krijgen die 

genade zonder dat wij er iets voor terug kunnen doen. Wij moeten 

het alleen willen aannemen. Daarom moeten wij in Jezus Christus 

geloven want, zonder geloof is het onmogelijk die genade te 

ontvangen. Wij moeten geloven dat de Here Jezus spoedig zal komen.  

Halleluja, Maranatha Jezus komt. 

      Zr. Nadia Mijland 



6 
 

Gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226) 

 

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede. 

Laat mij liefde brengen waar haat heerst, 
laat mij vergeven wie mij beledigde, 

laat mij verzoenen wie in onmin leven, 

laat mij geloof brengen aan wie twijfelt, 

laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt, 

laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt, 
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is, 

laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. 

 

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten, 

niet begrepen te worden, maar te begrijpen, niet bemind te 
worden, maar te beminnen. 

 

Want het is toch door te geven, dat men ontvangt door te 

verliezen, dat men vindt door te vergeven, dat men 

vergiffenis ervaart door te sterven, dat men verrijst tot het 

eeuwige leven. 
Amen 

Aangeleverd door zr. Patty Blanker 
 
Activiteiten en Plannen: 

 

Houdt de data in de gaten; op het prikbord in de kerk, op de 

website (http://www.ebzg.nl) en bij de mededelingen komt nadere 

informatie. 

 

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

- Een betekenisvol leven, is meer waard dan rijkdom. 
- Wie de regenboog wil zien moet de regen trotseren. 
- Wat je in je hart bewaard, raak je nooit meer kwijt. 

  

http://www.ebzg.nl/
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GEMEENTEBERICHTEN. 

Overlijden 
*Op 28 november 2019 is overleden: Rinio Ferdinand William Doest, 

67jr. De crematie vond plaats op 3 december 2019 in het 

crematorium Rotterdam-Zuid te Rotterdam. 

 

*Op 29 november 2019 is overleden in Suriname: Robert Otmar 

Eduard Wilnis, 71jr. De crematie vond plaats op 7 december 2019 in 

het Crematorium Rotterdam-Zuid 

 

*Op 1 december 2019 is overleden: Lilly Cato Welles, 82jr. 

De begrafenis vond plaats op 10 december 2019 op de Algemene 

Begraafplaats Crooswijk te Rotterdam. 

 

*Op 6 december 2019 is overleden: Esseline Thḗrḕse Spa, 85jr. 

De begrafenis vond plaats op 12 december 2019 op de Alegemene 

Begraafplaats Crooswijk te Rotterdam 

 
 

Blikseminslag 

Een paar dagen bracht ik door in de stilte, met als 

gezelschap steeds een Bijbelverhaal dat ik aangereikt 

kreeg. Die dag was dat het verhaal van Mozes bij het 

brandende braambos. 

Hij wist niet bij wie hij hoorde: bij het Egyptische hof, 

waar hij opgegroeid was, of bij dat slavenvolkje van 

Israëlieten, waar hij eigenlijk vandaan kwam. En nu liep 

hij daar met zijn ziel onder zijn arm. En ik ook, want in 

een goed verhaal kun je je inleven. 



8 
 

Al voortsjokkend kwam ik bij een dor, droog plekje, 

waar alleen een paar braamstruiken groeiden. 

Toevallig, daar was ik dus nèt over aan het lezen. Heel 

gek, maar ineens was ik in het verhaal. lk begon te 

huilen omdat ik niet wist wie ik was en bij wie ik hoorde. 

De braamstruik vloog niet in de fik, ikzelf wel. Ineens 

overkwam mij een soort blikseminslag, en wist ik in één 

klap weer wie ik was: iemand die zichzelf nog steeds 

kwijt was. Maar wel met een God die zei: 'lk ben met 

jou.' Want dat is de betekenis van de naam die Mozes 

geopenbaard krijgt. Mijn ziel zat ineens niet meer onder 

mijn arm, maar in mijn lijf. 

lk ben daarna nog vele malen onzeker geweest, maar 

ergens in de diepte zit er toch een bodem onder in m'n 

diepste twijfel. Het gevoel heeft me nooit helemaal 

verlaten. En daarom ben en blijf ik ongeneeslijk 

religieus. En at ik wat later op diezelfde plek 

zielsgelukkig een paar niet verbrande braampjes. 

Pastor Gerrie Huiberts, geestelijk verzorger en 

schrijfster van kinderboeken en kinderbijbels. 

Het artikel is overgenomen uit ‘Open Deur’, sept 2019 

/ - - - / 

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

Mi na fini keti, ma mi e tai bigi udu. 
Ik ben een dunne ketting maar ik bind groot hout. 
Schijn bedriegt. Onderschat niemand.  



9 
 

FINANCIEN 

 

Maand  gemeentewerk diaconie huur zondagschool 

Oktober 280,59 251,24 251,63 24,60 

November 372,55 278,16 206,66 21,70 

December 375,99 283,04 249,96 19,50 

          

  

Bijzondere Diensten 

26.10   S.R. Francis   60jr.    44,55 

27.10 K. Paal     50jr.    52,25 

06.11 P. Olieberg   80 jr.   75,-  

L. Welles   82 jr.   86,80 

24.11 H.S. Monte-Boezerman 65 jr.   53,70 

Bijdrage Keuken 

Gemeente Zondag {6 Okt.}      187,70 

Puwema Dei   {17 Nov.}    1625,40 

 Jaar bijdrage  {dec. 2019}    1300,-- 

Opbrengst  Oogstfeest      550,--  

Zondagschool {Oogstfeest}       34,-- 

Fos`ten Tori        417,15 

Giften  

Okt.       

fam. I. Lont      200,--  

fam.  E. Spa      175,--  

zr. E. Stippel (tbv 22 jr. jubileum)   200,-- 

Stippelfonds          50,-- 

Nov.    fam. Verwey          10,-- 

 



10 
 

Troost/Rouw/Afscheid 

22.10 J. Resida-Muler. 88 jr.    58,75 

07.11 E. Plak   82 jr.  191,12 

R. Wilnis  71 jr.  350,-- 

08.11 L.C. Welles  82 jr.  180,40 

 
 

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

  
- Liefde is het enige wat zich vermenigvuldigt als je het deelt. 
 - Aan de rand van de afgrond groeien de mooiste bloemen. 
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Gesprek met een gemeentelid 

In dit nummer spreken wij met, 

misschien wel,  ons creatiefste 

bestuurslid, zr. Mavis Kerk- Meilise.  
 

Zij werd geboren op 13 oktober 1953 te 

Paramaribo in een gezin van 10 kinderen, 5 

jongens en 5 meisjes. Zij is het 3de kind van 

Carolina Isabella Zomer, 86 jaar oud, wonende 

te Paramaribo en Adolf Juliaan Christiaan Meilise zaliger. 

Vader Adolf was marktverkoper en timmerman en ook een heel 

getalenteerde muzikant en speelde in allerlei bandjes, in Suriname en 

in Nederland (meer bazuinkoor muziek), moeder Carolina was eerst 

huisvrouw en werkte later tot aan haar pensioen in de keuken in een 

internaat in Suriname. 

Zr. Mavis beleefde een fantastische jeugd, grotendeels in Frimangron 

(Drambrandersgracht). Hoewel zij van huis uit katholiek is, had zij 

doordat haar grootvader voorganger was een ‘anitri’ opvoeding. Zij kon 

heel goed leren en rondde de lagere school af toen zij 10 was, ze was 

te jong voor de MULO en moest daarom eigenlijk de 6e overdoen, maar 

daar waren haar ouders tegen. Als compromis werd het de ULO, Op 

haar 12e was ze dus in het bezit van een ulo diploma. Ook daarna kon 

zij op geen enkele school worden ingeschreven dus bleef zij één 1 jaar 

lang thuis (= niet op school) maar ging om bij te blijven in de middag 

“op les“ en overdag volgde zij type/steno cursus bij Schoevers 

Suriname. Vanuit het “op les zijn“ kreeg zij de gelegenheid om de toets 

te maken voor de MULO of het toen pas bestaande Mr. Dr. Miranda 

Lyceum (HAVO /Atheneum/ Gymnasium). Zij kon dus het volgend 
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schooljaar op 14-jarige leeftijd weer normaal naar school. Dit 

resulteerde in een opleiding van 3 jaar atheneum, waarna ze 

overschakelde, haar  Mulo B diploma haalde en verder studeerde aan 

de Avond Middelbare Handel school.  Omdat ze studeren prettig vond 

volgde onze zr. daarna nog de ene opleiding na de andere.  

De vakanties tijdens haar jeugd bestonden uit “werk-“ en “luxe”  

vakanties. Bij de grootouders van moederskant, fam. Zomer, gingen zij 

naar Berlijn (Para) en mochten dan mee naar het kostgrondje om rijst 

en cassave etc. te oogsten, bij de grootouders van vaderskant, fam. 

Meilise, gingen zij naar Onverwacht (Para) waar grootvader voorganger 

was van de EBG kerk Onverwacht e.o. Deze vakanties bestonden 

uitsluitend uit lekker eten, spelen en naar de kerk gaan. Zr. Mavis was 

ook jarenlang padvindster, lid van de padvinderij aan de Cultuurtuin 

(Olivia Dorp). 

Toen haar oudste zus met wie zij veel samen optrok, trouwde en uit 

huis ging en er een leegte ontstond, mocht zij op verzoek van een 

buurtmeisje (dame) mee naar de Jeugdclub van NAKS. Dit zou het 

begin zijn van haar verenigings/sociaal leven. 

Met haar 16 jaar viel zij tussen wal en schip v.w.b. jeugdclub en de 

volwassenengroep. Het buurmeisje, de welbekende Mw. Elfriede 

Baarn–Dijksteel (wijlen), zat in de volwassenengroep en had de leiding 

over de jeugdgroep en moest zorgen dat onze zuster weer veilig 

thuiskwam. Ze had haar woord gegeven aan mijn moeder dus als zij 

langer in de club bleef zorgde ze ervoor dat ik netjes thuis werd 

gebracht. Ze vertrouwde geen van de overige heren daar. Haar 

grootste vertrouweling was **JOHAN KERK**. Bij NAKS speelde zij 

toneel in de ‘zang en dans’, en later ook korfbal etc. Door haar 
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podiumervaring rolde zij verder in het theaterleven en mocht zelfs 

meedoen in een musical van Henk Tjon en Thea Doelwijt in Thalia. 

Om haar ouders een beetje te helpen met het kopen van schoolboeken 

en de verzorging van haar inwonende peetdochter had zij elk jaar een 

vakantiejob bij het Ministerie van Financiën.  Daardoor werd zij ook 

gevraagd om te werken op het postagentschap van NAKS, het begin 

van haar leven in de financiële wereld.  

Op 21 jarige leeftijd op 2 aug 1975 trouwde zij met Johan Frans Louis 

Kerk. Dit huwelijk werd ingezegend in de Rust en Vrede EBG Kerk waar 

de toen 31-jarige Ds. C. R. Muler de predikant was.  

Zij werkte officieel in eerste instantie als administratief medewerker bij 

de NAKS Volkshogeschool te Lelydorp maar ook daar rolde zij in een 

andere functie door cursisten van de weekend cursussen creatief bezig 

te houden. Hierdoor moest zij al haar creativiteit naar boven zien te 

halen en dat resulteerde erin dat zij de meest uiteenlopende dingen 

deed, zoals speurtochten, gymnastiek, toneelstukjes, handenarbeid 

etc. Zij was ook handig met naald en draad en maakte voor zichzelf en 

anderen de mooiste kleding, kocht een naaimachine, verdiende 

hiermee ook wat geld door in de maanden september/oktober voor 

anderen kinderkleding te naaien voor het nieuwe schooljaar. Zelf ging 

zij altijd gekleed in haar beste ontwerpen waarvan in de minitijd de 

rokken/jurken niet de goedkeuring van haar ouders hadden (‘veels te 

kort ..’) 

Zij verruilde het werk op Volkshogeschool voor het Postkantoor, door 

gewoon naar de verantwoordelijke voor postagentschappen (MIN. V. 

Fin.) te stappen en te vertellen dat zij op het grote Postkantoor 

KERKPLEIN  wou werken. Zij mocht op gesprek komen en stapte in 

korte broek het kantoor binnen tot schrik van de baas die haar aan een 

kant riep en haar vroeg beter gekleed terug te komen. Het bleek te 
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gaan om een officieel sollicitatiegesprek bij de directeur en er waren 

nog 12 sollicitanten. Zij had geluk, werd meteen aangenomen en haar 

hele verdere werkzame leven zou staan in het teken van Posterijen: 

geld, pakketten, zegels, postwissels, brieven, identiteitskaarten.. etc. 

Dankzij haar goede referenties kon zij, toen zij op 8 augustus 1980 haar 

echtgenoot naar Nederland was gevold, bijna op dezelfde manier als in 

Su, op gesprek komen, een intelligentietest doen en werd zij uit 15 

kandidaten gekozen om te werken op het postkantoor als 

baliemedewerkster (toen bijna een unicum als donkere buitenlandse 

vrouw) waar zij gedurende 30 jaar heeft gewerkt aan de balie in 

Schiedam en Rotterdam, totdat de traditionele Postkantoren ophielden 

te bestaan.  

Zr. Mavis is erg actief in het Sociaal leven. Is al meer dan 40 jaar vanaf 

Suriname lid van de Orde der Mechanics Preston Unity waar zij de 

hoogste graad bezit die een zuster mag bezitten. 

Ook is zij actief lid en bestuurslid bij de PAVEURS (een club van 

vrouwen, gelieerd aan de Surinaamse SPG) die in hun jeugd in 

Suriname bij de padvinderij hebben gezeten. Zij proberen hier in 

Nederland de oude padvindsterssfeer te beleven door zeker 3 keer per 

jaar bij elkaar te komen en ook met elkaar op kamp te gaan, zij het een 

beetje luxere versie. De vrouwen komen uit alle delen van 

Nederlanden, de oudste is de 90 jaar gepasseerd. 

Als hobby’s heeft onze zr. lezen, reizen, puzzelen en kleding maken. 

Wanneer er tijd is trekt ze er graag met vrienden op uit. 

Zr. Mavis, in de familie- en vriendenkring meer bekend als ‘Peetje’, is 

heel blij en gelukkig met haar dochter, 4 klein kinderen, allen meisjes 

en intussen 7 achterkleinkinderen. 
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Met 66 jaar lopen haar toekomstplannen anders dan gepland, nu 

anderhalf jaar geleden, Johan Kerk met wie zij 43 jaar lang gelukkig 

gehuwd was en lief en leed heeft gedeeld is komen te overlijden. Zij zit 

dus nog midden in een rouwproces waarbij zij soms niet weet hoe 

verder.  

Zij denkt terug aan de mooie tijden met een vol huis, met echtgenoot 

Johan als enige man met zes vrouwen in huis, Het huis was en is nog 

steeds een soort opvang-, logeer- en slaapplaats voor familie en 

vrienden. Zr. Mavis heeft veel broers en zussen, schoonfamilie, familie 

en vrienden die haar de nodige steun geven om door te gaan; ‘Je blijft 

echter diegene met wie je meer dan de helft van je leven hebt gedeeld 

missen.’  

Mavis Kerk is gemeente- en bestuurslid van de EBZG, de kerk en de 

gemeente betekenen heel veel voor haar en zij put kracht uit het 

samen zijn met haar geloofsgenoten. Zij is een gelukkig mens, heeft 

heel veel liefhebbende mensen om haar heen en geeft heel veel liefde 

terug aan haar medemens, helpt waar zij kan en leeft in vrede en liefde 

met iedereen. Zij probeert negatieve dingen om te zetten in positieve: 

niet halfleeg, ..maar halfvol.. 

Zr. Mavis is ervan overtuigd dat deze gemeente EBZG is voor bestemd 

is om te blijven groeien en dat wij een leidersrol zullen spelen in heel 

veel positieve wendingen betreffende de totale Christelijke 

Gemeenschap. Zij blijft haar best doen om ook hieraan een steentje bij 

te dragen met behulp van alle gemeenteleden. 

 Br. Just Lynch 
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RECEPT: Surinaamse huzarensalade (roze) 

Een heel makkelijk en simpel gerecht. 

Benodigdheden: 

2 kilo aardappelen (kruimig) 

½ kilo kipfilet (optioneel: hoeft er niet bij  -vegetariërs-) 

6 hardgekookte eieren, Klein potje rode bieten /fijn malen 

Klein potje gehakte augurkjes, Klein potje zilveruitjes / fijn malen  

Potje van 500 ml Yofresh mayonaise 

Suiker en zout naar smaak 

I krop sla (garnering)  

Bereiding: 

Schil de aardappelen, kook ze gaar en stamp ze fijn.  

Kook de kipfilet uit met een bouillonblokje en pluis het uit, daarna even 

opbakken in een beetje olie. 

Doe de gemalen bieten, de augurken , zilveruitjes, kipfilet en 

mayonaise bij de gestampte aardappelen en roer dit goed door elkaar. 

Breng op smaak met suiker en zout. 

Het is goed te beginnen met van alle ingrediënten eerst de helft toe te 

voegen en de smaak te bepalen. Er moet een goede combinatie zijn 

tussen zuur, zoet en zout. En hoe meer mayonaise, hoe smeuïger dit 

gerecht wordt.  

Besmeer een schaal met mayonaise, doe ter garnering aan de zijkanten 
de gewassen slablaadjes en schep de salade op de schaal, daarop een 
beetje mayo en garneer verder met de gesneden gekookte eieren.   
Minimaal 2 uurtjes in de koelkast, koud serveren .. 
EET SMAKELIJK 

Zr. Mavis Kerk 
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                      EBZG Srefidensi Puwema Dei 
 
Op 17 november jl. was het alweer de 9e editie van onze inmiddels niet 
meer weg te denken Puwema Dei. In een uitverkochte show waarbij 
diverse dichters en artiesten optraden ging de "grani" dit jaar naar 
cardioloog Dr. H. Verwey voor haar baanbrekend werk.  
 
De presentie lag in handen van br. Paul Redout. Het in grote getale 
aanwezige publiek heeft met volle teugen genoten van de dichtkunst 
en zang van de verschillende artiesten. Ook het keukenpersoneel heeft 
zich van haar beste zijde laten zien. Tot slot wil ik de organisatie en 
initiatiefnemers en verder iedereen van EBZG die bijgedragen heeft tot 
het succes bedanken voor hun inzet en het slagen van deze dag. Ook 
de artiesten wil ik bedanken voor hun onvergetelijke optredens. Het 
was een heel bijzondere dag. Ik kijk uit naar de tiende editie.  

Saskia Benjamin 
 
 

Belangrijke dagen 2020 

1 januari  Nieuwjaarsdag 21 mei Hemelvaartsdag 

6 januari  Drie koningen 31 mei 1e Pinksterdag 

23 februari  Carnaval 1 juni 2e Pinksterdag 

10 april Goede vrijdag 21 juni Vaderdag 

12 april 1e Paasdag 1 juli Keti Koti 

13 april 2e Paasdag 22 november Eeuwigheidszondag 

27 april Koningsdag 25 november Srefidensi 

1 mei  Dag van de arbeid 5 december Sinterklaas 

4 mei Dodenherdenking 25 december 1e Kerstdag 

5 mei Bevrijdingsdag 26 december 2e Kerstdag 

10 mei Moederdag 31 december Oudjaarsdag 
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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) 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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De spelling van de namen is gehaald uit de nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

  

1 Dit moest Gideon omhakken (Rechters 6) 

2 Zoveel smeden zag ik (Zacharia 2) 

3 Hij ging aan zijn opstandigheid ten onder (Judas 1) 

4 
Hieraan maakt het land zich schuldig door zich van de Heer af te 
keren (Hosea) 

5 Zij verraadde haar sterke echtgenoot (Rechters 14) 

6 
Hij stierf na de woorden ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan!’ 
(Handelingen 7) 

7 Hij twistte met de duivel over een lichaam (Judas 1) 

8 Dit zag Mozes branden (exodus 3) 

9 Jezus is gekomen om hen te roepen (Marcus 2) 

10 Uit deze stam werd Mozes geboren (Exodus 2) 

11 Zoveel jaar is de Heer al verbolgen (Zacharia 1) 

12 
De blinde moest voor zijn genezing naar het badhuis in deze plaats 
(Johannes 9) 

13 De Tigris loopt ten oosten van dit gebied (Genesis 2) 

14 Een betrouwbare broeder (1Petrus 5) 

15 Voor deze zoon was David op de vlucht (Psalmen 3) 

16 Hiervan maakt een beetje het hele brood zuur (1Korinthiërs 5) 

17 In deze plaats moet Jacob een altaar bouwen (Genesis 35) 
 

Oplossing vorige Bijbelfilippine: aanbiddingsmuziek 

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

Moses dede, ma gado de. 
Moses is dood maar God is er nog. 
Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. 
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