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Van de redactie 
De redactie wordt gevormd door zr. Monique Calor en br. Just Lynch.  
Ook met een grotere redactie stellen we uw reactie en bijdragen bijzonder op 
prijs.  
Verhalen, reacties, vragen, artikelen, advertenties en stukjes  voor de 
volgende KN graag inleveren vóór 14 april 2018 bij de redactie, 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‐ als nieuwe adres vermelden.  

Steun de EBZG 

U kunt de EBZG steunen door maandelijks de kerkelijke bijdrage te betalen.  
Dit kan via de acceptgiro, automatisch of contant bij zr E. Chan Jon Chu (op 
zondag). Dankzij uw bijdrage kan de gemeente functioneren.    

Daarnaast verzoeken we u € 10.‐ voor druk‐ en verzendkosten van KN over te 
maken. Vermeld bij betaling dat deze bijdrage KN betreft.j  
Het IBAN‐nummer is NL29INGB0007648530  

t.n.v. EBZG , Postbus 3421, 3003 AK Rotterdam 
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KERKDIENSTEN 
Februari  2018 

04‐02  12.00 uur  Preekdienst        
H. Avondmaal 

C.R. Muler  I. Caster 

11‐02  12.00 uur  Preekd./Doop  R. Roozer   
C.R. Muler 

W.Sporkslede 

18‐02  12.00 uur  Preekdienst 
1e zondag 40dg tijd 

C.R. Muler  JH vd Kamp 

25‐02  12.00 uur  Preekdienst 
2e zondag 40dg tijd 

C.R. Muler  I. Caster 

Maart 2018 
04‐03    12.00 uur  Preekdienst 

3e zondag 40dg tijd 
M. Peroti  I. Caster 

11‐03  12.00 uur  Preekd./Doop 
4e zondag 40dg tijd 

R. Roozer 
C.R. Muler 

W.Sporkslede 

18‐03  12.00 uur  Preekdienst 
5e zondag 40dg tijd 

C.R. Muler  JH vd Kamp 

25‐03  12.00 uur  Palmzondag  C.R. Muler  I. Caster 

29‐03  19.30 uur  H. Avondmaal  C.R. Muler  I. Caster 

30‐03  14.30 uur  Sterfuur  C.R. Muler  I. Caster 

April 2018 
01‐04  10.00 uur 

12.00 uur 
14.30 uur 

Paasontbijt 
Opstandingsdienst   

Paasconcert 

 
C.R. Muler 

I. Caster 

08‐04  12.00 uur  Preek/Doop  R. Roozer 
C.R. Muler 

W.Sporkslede 

15‐04  12.00 uur  Preekdienst  M. Peroti  JH vd Kamp 

22‐04  12.00 uur  Preekdienst  C.R. Muler  I. Caster 

29‐04  12.00 uur  Preekdienst  C.R. Muler  Jo Ann Simson 
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OVERDENKING 

Goede voornemens voor 2018 

Aan het eind van elk jaar is het een goed moment om even terug te 
kijken op het voorgaande jaar en jezelf af te vragen of je op de goede 
weg bent. Voor veel mensen vormt de jaarwisseling een moment van 
bezinning, reflectie en al die termen die je in speciale boekjes over 
Nieuwjaars voornemens leest. Veel voornemens hebben van doen met 
gezonder leven, meer tijd voor je familie en vrienden vrijmaken en iets 
terugdoen voor de samenleving. 

Afspraken met anderen, daar houden we ons meestal wel aan, maar 
afspraken met onszelf zijn de lastigste om vol te houden … 

In deze tijd waarin er veel verborgen armoede heerst is het belangrijk 
om te geven en/of te delen met elkaar. Met iets weggeven wordt niet 
perse geld bedoeld. Het kan ook zijn dat je besluit om elke week een 
paar uur vrij te maken om de boodschappen van je oude buurman / 
buurvrouw te doen en een praatje met hem / haar te maken. Tijd is nog 
veel waardevoller dan geld en andere materiële zaken. Tijd is eindig.  
Veel mensen willen heel graag iets voor iemand anders betekenen. 
Vele mensen hebben die ondersteuning ook hard nodig maar durven 
daar niet om te vragen. Steeds meer gaan mensen echt op zoek naar 
manieren om anderen te helpen. Misschien een idee om in je eigen 
omgeving te beginnen? Wie uit onze gemeente kan nu een extra 
steuntje in de rug gebruiken? Maak je dienstbaar en help. De Here zal 
je daarvoor rijkelijk zegenen.    

Zr. N.Mijland 
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Gebed bij aanvang van de dienst. 
Vader, wij danken U voor deze mooie dag, dank dat wij dit nieuwe jaar mogen 
beleven. Dank dat wij ook dit jaar weer als gemeente mogen samenkomen. 
 Lieve Vader, help ons U ook in 2018 te loven en U trouw te blijven.  
 Help ons alleen U te zien, ook als er verleidingen op ons pad komen, help ons 
de juiste beslissingen te nemen om op Uw weg te blijven wandelen. Geef ons 
de wijsheid en de moed om de wereld met een open hart tegemoet te 
treden. 
Heer, voor dit alles danken wij U, 
In Jezus’ naam,        Amen.      Br. J.L 
 
 
Oproep:  
Lucia Nankoe (Amsterdam) is bezig met een studie over Surinaamse 
echtparen van vroeger en heeft daarvoor materiaal nodig. Bij deze studie 
zoekt ze naar foto’s van echtparen (Javaans, Libanees en Inheems) om haar 
boek te illustreren. 

Staat, ligt of hangt er bij u thuis een foto met daarop een echtpaar van 
vroeger? Lucia zou graag over die  foto met u in contact komen! Meldt u zich 
hierover aan bij de Zusters Emmy of Henny. Zij zullen uw gegevens doorgeven 
aan Lucia Nankoe. 

 

GEMEENTEBERICHTEN 

 
Overlijden:                                                                                                                  
*  Op 17 oktober is in Utrecht overleden Stanley Roy Lont, 70 jaar.               
De crematieplechtigheid vond plaats op 27 okt. in crematorium 
Daelwijk Utrecht‐Overvecht. 
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*    Op 8 januari is in Amsterdam overleden John Orlando Struiken, 
71 jaar. De begrafenisplechtigheid vond plaats op 15 jan. op de 
begraafplaats Nieuw Eykenduynen in Den Haag.   
*  14 Jan. is in Rotterdam overleden Ronald Alexander Castelen, 
op de leeftijd van 79 jaar. De crematieplechtigheid vond plaats op 18 
jan. in Crematorium St. Barbara, Crooswijk‐Rotterdam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*   op 23 januari is na een wanhopig gevecht, zr. Carmen Pinas 
overleden. Ze was 67 jaar. In zr. Carmen verliezen we een levenslustige 
en sprankelende zuster. Ze is op 30 jan.  begraven op de begraafplaats 
St. Laurentius, Crooswijk‐Rotterdam. 
    

Van het Bestuur. 
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Zondag  18 februari a.s. is de eerste zondag van de 40 dagen tijd, Het is de 
periode dat we nadrukkelijk het lijden en sterven van Jezus volgen en Zijn 
lijden en sterven verbinden we met het leed in deze wereld. 
Op Palmzondag zal het Hosianna gezongen worden en we sluiten de 
lijdensweken af op Witte donderdag als we samen het Heilig Avondmaal 
vieren. Op de vrijdag die volgt op witte donderdag ‐ Goede Vrijdag‐ 
herdenken we het Sterfuur. Het Licht van de Paaskaars wordt gedoofd. 
Op 1e Paasdag vieren we volop het leven en de overwinning van het Licht. We 
beginnen deze dag met een gezamenlijk ontbijt, vervolgens de feestelijke 
Opstandingsdienst en ’s middags het Paasconcert. 
U bent van harte uitgenodigd om alle activiteiten bij te wonen. 
 
Bijbelstudie / gespreksgroep. 
Op zondag van 10 uur tot 11.30 uur is er gelegenheid om met elkaar in 
gesprek te zijn over geloven, kerk en leven. 
De bijbel is een veelzijdig en boeiend boek en de moeite van het bestuderen 
waard. 
 

FINANCIEN 
 
Maand  Gem.  Diac.  Huur  Zd.School 

Oktober   € 342,61  € 241,92  € 289,64  € 61,60 

November   € 285,02  € 224,62  € 220,40  € 46,05 

December  € 332,77  € 233,92  € 255,51   € 26,30 

Bijdrage Keuken:   €  894,13   
Bijzondere diensten          
17.10    J. Gooding      65 jr.    €  79,80                                         
17.11  J.F. Etman       40 jr.    ‐   80.‐‐                   
 06.12   R.A.G Wijngaarde     80 jr.    ‐ 104,37                            
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23.12  E. Doos‐Limon      70 jr.    ‐  160,28                           
24.12  L. Mac Nack      55 jr.    ‐    10,—                      
19.01  E.H. Zaalblok      80 jr.    ‐    28,50 
Giften                             
Nov.  Fam. Profijt‐Graanoogst  €  50.‐‐                
Dec.  J. Strijdhaftig      ‐   10.— 
Troost/Rouw/Afscheid                                                                                         
27.10  Stanley Roy Lont    €  211,76                                               
15.01  John Orlando Struiken                 ‐    80,60                                                                   
 18.01  Ronald Alexander Castelen  ‐   113,65  
 

 

W i j s h e d e n 

Gado miri en mara fini. 

Gods molen maalt fijn. 
Hebt vertrouwen in God en alles komt piekfijn in orde. 
Gods molen maalt langzaam maar zeker.   
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Ik ben de tuinman niet  
( door Tack, Walter) 
 
Bij het begin van de derde dag 
toen Jezus niet meer in linnen lag, 
kwam Maria Magdalena en zag. 
Ach, mij heeft niemand iets gezegd 
bent U de tuinman, of de dienstknecht? 
Toon mij waar gij Hem hebt gelegd. 
 
Ik ben de tuinman niet, 
maar keer u om en ziet 
wat heden is geschied. 
 
Meester!  U noemt mij bij mijn naam. 
U bent de Opstanding en het Leven 
ik voelde mij eerst zo ellendig eenzaam. 
Maar nu heeft U mij een taak gegeven: 
 
Praat met Petrus over mijn Verrijzenis 
blijf niet stilstaan, blijf niet zwijgen, 
zeg hem dat Ik eerstdaags zal opstijgen 
naar mijn Vader die in de hemel is 
vertel hem deze heuglijke gebeurtenis. 
  

W i j s h e d e n 

Met koude thee en koude rijst kan je leven, met koude woorden niet. 
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Hiernaast ziet u Kathleen 
Paal in een creatie op 
basis van de  
EBZG Jubileum Angisa  
(die u nog via het bestuur 
kunt verkrijgen)  
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EBZG jubileum loterij 

Trekking: 31 december 2017 
Prijs    lotnr.  Winnaar 

1ste prijs  € 500,--    0202 John Koot  
2e prijs  -  250,--    0936 C. Jones 
3e prijs  -  100,--    0884 Leah Oosterwolde 
4e prijs  Tom. Rijstkoker (1,8 l )  0131  Ine Oosterwolde 
5e prijs  Zilveren Ketting   0662 E. Pique 
6e prijs  Tom. Rijstkoker (1,8 l )  0215 John Koot 
7e prijs  Tom.  staaf mixer set  0916 Errol 
8ste prijs  16-delig servies   0432 E. Schroder 
9e prijs  Everglades  friteuse        0001 Sabina Abdoelkhan 
10e prijs Hibachi Grill 17”     0597 John Koot 
11e prijs Bestron eierkoker   0061 T. Kemmel 
12e prijs Ernesto Multi rasp   0940 P. Mac-Nack 
13e prijs Eierdopset    0110 Yordi Godijn 
14e prijs Bijbel in wrd en bld    0606 Nigel Benjamin  
met de winnaars is inmiddels contact opgenomen. 
 

Vooraankondiging !!!!! 
 

Plaats:  Adventkerk – Minstreelstraat 9 
Aanvang:  14.30 uur 
Entree:  € 10.‐ Kinderen tot 12 jaar € 5.‐ 
Medewerking verlenen: 
  Zanggroep ‘Krin Sting ‘ uit Amsterdam 
  Amazing Vocals o.l.v. A.Wielingen 
  Zanggroep ‘Subesa‘ o.l.v. A. Amare 
Solisten:  A.Wielingen 
  F. Brahm 
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Gesprek met een Gemeentelid 
 
Dit jaar hebben wij in KN steeds een gesprek met een van onze 
gemeenteleden. Wij beginnen in dit nummer met onze zeer 
gewaardeerde zr. Els Ormskirk‐Nooitmeer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els 
Urene Therese Nooitmeer werd geboren op 3 april 1931 te Boven 
Commewijne. Ze was het vierde kind uit een gezin van twaalf en tevens 
kleinkind van predikant Marius Grootfaam. Als jong meisje bezocht zij 
de Potribo school, een EBG school in Commewijne. Na eerder 
genoemde school doorlopen te hebben werd zij naar Paramaribo 
gestuurd om een vak te gaan leren.  

In Paramaribo werd zuster Els ingeschreven op de Huishoudschool. Zij 
werd verder opgevoed door mevrouw Marianne Vyent (in die dagen 
een bekende koekvrouw in de Wanicastraat). Mevrouw Vyent bakte 
verschillende koeksoorten en het was de taak van zr. Els de 
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bestellingen af te leveren. Mevrouw Vyent heeft zeker méér dan een 
steentje bijgedragen aan de kook‐ en bakkunsten van zr. Els. Zij kan nu  
namelijk alle gerechten of koeksoorten bereiden en heeft de 
bakkunsten zo in de vingers dat u uw vingers zeker aflikt bij alles wat zij 
klaarmaakt. 

Zuster Els heeft verder de Huishoudschool en de Selecta school 
bezocht. Na school werkte zij als hulp in de huishouding. Het was de 
droom van zuster Els om verder te studeren, maar helaas had zij de 
middelen niet om deze droom toen te verwezenlijken. 

Op achttien jarige leeftijd legde zij haar belijdenis af in de Wanica kerk 
bij wijlen Dominee Belfor. Ook ontmoette zij op deze leeftijd haar 
vriend en latere echtgenoot Richard Ormskirk. Ze had altijd de ambitie 
om onderwijzeres te worden en vertelde hem dat. Hij beloofde haar 
hierbij te zullen steunen en hield deze belofte ook. Na het huwelijk 
studeerde zr. Els verder en behaalde op vierentwintig jarige leeftijd 
haar vierde rang. Zij werkte in Paramaribo gedurende 10 jaar op 
verschillende Rooms Katholieke scholen en af en toe op een EBG 
school. 

Op vijfendertigjarige leeftijd verhuisde het stel naar Nederland. Hier 
behaalde onze zuster  de kleuter‐ en hoofdakte en volgde zij tevens 
een cursus applicatie aan de Nuts Academie. Zuster Els werkte tot 1997 
op verschillende scholen in de regio als leerkracht. Ze is moeder van 
drie zonen (Richenel, Charlie en Harvey) en heeft vier kleinkinderen. 

Dansen is altijd een grote hobby van zr. Els geweest. Ze was oprichter, 
tevens gedurende 25 jaar voorzitter van set dans vereniging VIOD 
(Vooruitstreven is ons doel). 

Ook in de kerk was zr. Els altijd actief. Ze is één van de oprichters van 
Gloria, het eerste Surinaamse kerkkoor in Rotterdam. Hierbij 
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bekleedde ze jarenlang de functies van voorzitter en penningmeester. 
Het koor trad regelmatig op in binnen‐ en buitenland en heeft veel geld 
voor de kerk verdiend.  

Daarnaast is zij één van de stonfutu’s van de EBZG, en één van de 
oprichters van de Edgar Spa muziekschool die nu jammer genoeg ter 
ziele is. 

Tegenwoordig doet zr. Els het rustiger aan. Op de maandag gaat zij 
naar Tori Oso en op de vrijdag sport zij bij het Wester Volkshuis. Haar 
hobby’s zijn televisie kijken en uiteraard koken en bakken. Het wel en 
wee van de kerk gaat haar nog erg ter harte. Zo zou zij graag zien dat 
de kerk weer een  muziekschool en koor krijgt. 

/ ‐‐‐ / 

 

Recept FIADU 

Benodigdheden: 
500 gr. boter 
500 gr. Bloem 
175 gr. Suiker 
50 gr. Suiker (voor het deeg) 
15 gr. Gist 
1 lepel kaneel, vanille 
0,25 l lauwe melk (1 groot glas) 
4 eieren 
250 gr. Krenten en rozijnen 
50 gr. Gemalen zoete amandelen 
50 gr. Gesnipperde sukade en een scheutje rum 
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De gewassen en gedroogde krenten en rozijnen enkele dagen van 
te voren in rum laten trekken. 
Meng de gist met 1 lepel suiker en los het mengsel op in de lauwe 
melk. De eieren met 3 lepels suiker en vanille dik klutsen en met 
de opgeloste gist mengen. Bij het mengsel 2 lepels boter 
toevoegen en 
doorroeren. Al roerende zoveel bloem toevoegen dat het deeg 
soepel en rolbaar is. Hierna het deeg ± 45 minuten laten rijzen. 
Een cakeblik beboteren, bestrooien met kaneel en suiker, ook 
wat amandelen en rozijnen. Rol de helft van het deeg uit op een 
met bloem ingesmeerd aanrechtblad en bekleed het bakblik 
ermee. Snij de overtollige randen eraf; bewaar deze, je hebt ze 
straks nodig. 
Smeer het deeg royaal in met de zachte boter en bestrooi het 
met de krenten/ rozijnen mengsel. 
Klap het deeg eenmaal over en snijd stukken van ongeveer 3 tot 4 
cm lang. Schik deze stukken in de vorm van een roos in het 
bakblik. Je legt ze dus tegen elkaar aan met de snijranden naar 
boven en vervolgens naar beneden totdat het bakblik helemaal 
gevuld is. Vouw nu de snijranden netjes dicht en laten rijzen. 
Hierna in een voorverwarmde oven laten bakken en tussentijds 
besprenkelen met wat melk en suiker water. Als de fiadu gaar is, 
deze laten afkoelen en serveren.        Zr. Els 
 

W i j s h e d e n 

Iedereen wordt beproefd, maar nooit op het moment dat het je uitkomt. 

Hoop is een lichtje in je hart dat vandaag moed geeft en morgen kracht. 
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A
Bijbelstudieweekend  17+ 
Kindervakantieland • Almere 2 t/m 4 maart  
 
Tijdens dat weekend zal volop gezongen, gebeden en gediscussieerd 
worden over het woord. Wij verblijven in een bosrijke omgeving, 
waar je tot rust komt om je vervolgens geestelijk te voeden. Dit 
weekend is onder leiding van de Landelijke Jongeren Raad. 

Tienerkamp 12 - 16 
Kindervakantieland - Almere 30 april t/m 3 mei  
 

Het landelijke tienerkamp wordt ook dit jaar in de mei vakantie 
gehouden. Het worden 3 dagen en 1 ochtend, waarbij jongeren uit 
de verschillende gemeenten een supergave tijd met elkaar zullen 
beleven. Zingen, muziek maken, bijbel lezen, buiten activiteiten, 

samen koken en nog veel meer activiteiten. 

Kinderkamp 4 - 11 
Kindervakantieland • Almere 3 t/m 4 mei  
 

Dit jaar starten wij met het kinderkamp. Ons motto is »jong geleerd, 
is oud gedaan». Samen zingen, muziek maken, bidden, actief zijn en 
nog veel meer. Alle kinderen uit de verschillende gemeenten zijn van 

harte welkom om een leuke tijd met elkaar door te brengen. 

Informatie en inschrijving bij onze Jeugdwerkers  
www jeugdwerk.ebg nl 

Deborah de Graav • degraav@ebg.nl‐ +31 6 46 33 83 28  
Farida de Randamie • f.derandamie@ebg.nl 
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Paaskleurplaat voor de kinderen 

De engel vertelt dat Jezus uit de dood is opgestaan 
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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. 
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1 Bekend van de ark (Genesis 6)       
2 Hij kon vertellen wat Nebukadnessar had gedroomd (Daniel 2)   
3 Eerste zoon van Kaïn (Genesis 4)       
4 Schoondochter van Noömi, die goed voor haar schoonmoeder zorgde  
   (Ruth 1) 
5 Door middel hiervan werd Elia in de hemel opgenomen  
   (2 Koningen 2) 
6 Profeet die de eerste koning van Israël zalfde  
   (1 Samuel 9)     
7 In dit bijbelboek lees je welke dieren je niet moet eten omdat ze 
    onrein zijn (Leviticus 11) 
8 Het water in de stadsbron van deze stad werd door de Elisa gezuiverd  
   (2 Koningen 2) 
9 Oorspronkelijke naam van Esther (Esther 2)      
10 Bekende neef van Abraham die door zijn dochters werd verleid  
      (Genesis 19) 
11 Hij trok samen met Debora ten strijde (Rechters 4)     
12 Koning van Israël, zoon van Achab  
      (2 Koningen 3)      
13 Het koninkrijk van God wordt vergeleken met het zaadje van  
      dit kruid  (Mattheus 13) 
14 In deze dieren trokken legio onreine geesten met toestemming  
      van Jezus (Mattheus 8) 
15 Hij werd door de jonge David verslagen (1 Samuel 17)     
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