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Kerki Nyunsu is het Informatiebulletin van de  

Evangelische Broeder en Zustergemeente Rotterdam  

Januari, Februari en Maart 2019 
JAARGANG 22 NR. 2NHOUD:  

Pg. 2 kerkdiensten             pg 10 Roodborstje  

Pg. 3 overdenking             pg 11 Nieuwjaarsgedicht   

Pg. 4 Gemeenteberichten           pg 12 Gesprek met een gemeentelid  

Pg. 5 Financiën           pg 15 Recept  

Pg. 5  Van het Bestuur                  pg 16 Kinderkleurplaat     

Pg. 8 Roodborstje          pg 17 Bijbelpuzzel  

  

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 maart 2019 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) Dankzij uw bijdrage kan de 

gemeente functioneren.    

Het IBAN-nummer is NL29INGB0007648530   

t.n.v. EBZG , Postbus 3421, 3003 AK Rotterdam   

http://www.ebzg.nl/
http://www.ebzg.nl/
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KERKDIENSTEN 

Januari 2019   
datum Tijd Karakter dienst Voorganger organist 

6  jan 12.00 u. Preekdienst 
Liefdemaal 

C.R. Muler J.H. v.d. Kamp  

13 Jan 12.00 u. Preek/ 
Doopdienst 

C.R. Muler W. Sporkslede  

20 jan  12.00 u. Preekdienst G. Bendt J.H. v.d. Kamp 

27 jan  12.00 u. Preekdienst R. Roozer W. Sporkslede 

 

Februari 2019 

datum Tijd Karakter dienst Voorganger Organist 

3 feb 12.00 u. Preekdienst M. Peroti I. Caster 

10 feb 12.00 u.     Preekdienst R. Roozer W. Sporkslede  

17 feb 12.00 u. Preekdienst R. Roozer J.H. v.d. Kamp 

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

 

Maart 2019  

datum Tijd Karakter dienst Voorganger Organist 

3 mrt   12.00 u. Preekdienst G.Bendt I. Caster 

10 mrt 12.00 u. Preekdienst 
1e zdg 40dg tijd 

R. Roozer W. Sporkslede 

17 mrt  12.00 u. Preekdienst 
2e zdg 40 dg tijd   

M. Peroti J.H. v.d. Kamp 

24 mrt  12.00 u Preekdienst 
3e zdg 40 dg tijd 

R. Roozer I. Caster  

31 mrt 12.00 u.  Preekdienst 
4e zdg 40 dg tijd  

C.R. Muler J. A .Simson 
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BIJ DE DIENSTEN:   

De periode van kerst tot aan 10 maart staat in het teken van de aanwezigheid 

en rondwandeling van Jezus op aarde. Zondag 10 maart is de eerste zondag 

van de 40 dagentijd, de tijd waarin we Jezus volgen op zijn weg naar 

Jeruzalem en Kruis, we bereiden ons voor op Pasen.  

  

OVERDENKING  

Anno Domini 2019, het jaar onzes Heren 2019 
Gelukkig nieuw jaar…..  
God wordt niet moe ons telkens opnieuw te bemoedigen en te zegenen.  

 
We moeten nog een beetje wennen aan het nieuwe jaartal. De 
kerstversiering is inmiddels opgeruimd en het vuurwerk uit de lucht. 
Bij de overgang van het oude naar het nieuwe jaar hebben we herinneringen 
hun gang laten gaan, er was weemoed, er was verdriet, er was gemis, maar 
ook hoop.  
We hebben elkaar omhelsd omdat er een toekomst vóór ons ligt en we een 
nieuw jaar mogen beginnen. De pijn van het verleden is niet weg, maar we 
hebben bouwstenen om weer verder te gaan. We krijgen kracht, we vatten 
moed en we voelen ons rijk met elkaar en met de ruimte en de tijd die we 
opnieuw gekregen hebben als een geschenk uit Gods hand  

 
De kerstkaarten met goede wensen en de bede om gezondheid en voorspoed 
hangen nog. 
Ik kreeg een krantenknipsel met een treffende nieuwjaarswens. 
Deze nieuwjaarswens wil ik graag met u delen: 

  Moge God je zegenen met woede over onrechtvaardigheid, onderdrukking 
en uitbuiting van mensen, opdat jij onophoudelijk mag werken aan 
rechtvaardigheid, vrijheid en vrede voor allen. 

 Moge God je zegenen met tranen die vloeien met hen die lijden aan pijn en 
afwijzing, honger en oorlog of het verlies van een geliefde, opdat jij je hand 
mag uitsteken en hun pijn in vreugde mag veranderen. 

 En moge God je zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat jij een 
verschil kan maken in deze wereld, opdat jij kan doen wat anderen voor 
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onmogelijk houden om rechtvaardigheid en vriendelijkheid te brengen voor 
allen”. 
Lieve mensen, veel heil en zegen voor het nieuwe jaar en draag de zegen van 
de Almachtige met u mee.  

Cecil Muler  
  

 

GEMEENTEBERICHTEN.  

  

Doop op 13 Jan. 2019   
*  Gaia Astrid Harriëtte Kappar 

 
Overlijden 
*  21 nov. Is overleden in Leeuwarden Winette Rosmina Djojokasiran. 
De begrafenis vond plaats op 29 nov. te Leeuwarden. 
*   op 26 nov. is overleden in Krimpen a/d IJssel Eleonora Rasoelen 
Hossenbux. De crematie vond plaats op 3 dec. In crematorium Hofwijk. 
*   12 dec. is in Leiden overleden Steven Edgar Filé, 46 jaar.  
De begrafenis vond plaats op 22 dec. Op de begrfplts Laurentius, 
R’dam-Crooswijk. 
*   19 dec. Is overleden in Rotterdam Norine Lucinda Donk, 73 jaar. 
De begrafenis vond plaats op 28 dec. Op de Algm. begrfplts Crooswijk. 

  

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch 

krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar 

in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die 

hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.  

                                                                                    Romeinen 8: 38, 39 

 

W I J S H E D E N  

Do the best you can until you know better. Then when you know 
better, do better.      Maya Angelou  
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VAN HET BESTUUR  
  

Nieuwjaarsboodschap 

Waarde broeders en zusters, 

Het jaar 2018 is voorbij, 2019 ligt voor ons! 

Wij zeggen wat de toekomst brengen moge, Mij geleidt des Heren hand…… 

Laten wij de Bijbelse waarheid leren ontdekken en erover nadenken hoe wij 

die in ons leven kunnen toepassen. Laten wij de Schepper van hemel en 

aarde smeken ons te leiden en te begeleiden zodat wij als Bestuur en 

gemeenteleden samen de handen in elkaar kunnen slaan om te kunnen 

arbeiden in het weiland van de Heer. 

Tenslotte broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles 

wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, 

alles wat eervol is, kortom aan alles wat deugdzaam is en lof verdient (Fil. 4:8) 

Het bestuur van de EBZG 

Financiën  

 
Maand Gem. Diac. Huur Zd. Schl 
Okt. €  289,69 €  259,03 €  295,02 €  13,40 
Nov.. €  261,68 €  223,47 €  341,22 €  42,43 
Dec.  €  333,25 €  252,69 €  348,43 €  46,10 

 
Bijdrage Keuken:          €2400, -- 

Bijzondere diensten                                                                                            

04.10    W.E. Menes-v.Bossé       80 jr.        €   71,70        
13.10  M. Kerk-Meilise               65 jr.        -    67,40                 
14.10    M.C. Noslin                       70 jr.        -    94,85 
20.10  F. Plet                  60 jr.        -  183,25               
21.10    M. Babel              75 jr.        -    75, --  
29.10    C.Y. Hoefdraad             60 jr.        -  117,60 
  6.12    T. Linger              40 jr.        -    79,85 
19.12    W.O. Tolud             70 jr.        -  141,30 
21.12    H.M. Lupson             75 jr.        -  100, -- 
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Giften                                                                                                                                
Okt.    fam. Grando       €  110,--    
Nov.  zr. Menes-v.Bossé     €    15,- 
Dec.    Zr. Bendt-Wijsman    €    25,-- 
 

Troost/Rouw/Afscheid                                                                                                   
23.10     Chr.Franker         €  141,25 
03.12    M.R.E. Noslin          -   250,-- 
22.12    S.E.Filé               -   433,65 
28.12    N.L. Donk           -     81,20 
 
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. Bij afwezigheid van Ds.  Muler en zr. 
Henny worden deze bijeenkomst begeleid door leden van het bestuur 
m.n.  Br. Just, zr Monique en zr. Emmy. 

Loop eens binnen, de aanwezigheid van gemeenteleden wordt zeer 
op prijs gesteld.   
 

W I J S H E D E N 
  
De duisternis kan niet de duisternis verjagen, alleen het licht kan dat.  
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ONDERSCHEIDING. 
Voor 24 november waren we uitgenodigd voor de receptie in Den Haag 
vanwege de onafhankelijkheidsviering.  Deze dag viel op eeuwigheidszondag 
en we konden dus niet vroeg aanwezig zijn. 
Tot onze grote verrassing werden we bij name genoemd en naar voren 
geroepen. Daar werden we onderscheiden door de Zaakgelastigde van 
Suriname en kregen we een ‘lintje’ opgespeld.  
Nooit hebben we aan zoiets als een onderscheiding gedacht maar 
desondanks voelden we ons zeer vereerd. 
Hartelijk dank aan allen die zich hiervoor ingezet hebben!!! Het was een grote 
verrassing.  

Henny Bruinsma en Cecil Muler 
    

ACCEPTGIROKAARTEN.  

U ontvangt regelmatig een acceptgirokaart (tenzij u heeft aangegeven dat u 

deze niet nodig heeft)  

Zoals u weet wordt alles duurder, zo ook het werken met en verwerken van 

de acceptgirokaarten.  

Eigenlijk willen we stoppen met het versturen van de AC-kaarten en u 

verzoeken uw KB via de bank of per kas over te laten schrijven. U kunt de 

bank opdracht geven om elke maand een vast bedrag over te maken. U 

hebt er dan geen omkijken naar en de Kerk kan rekenen op uw regelmatige 

bijdrage. Indien u voor het afdragen van uw Kerkelijke bijdrage een 

acceptgirokaart nodig heeft, dan kunt u deze krijgen bij zr. Emmy en br. 

Anton. 
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 Hoe het roodborstje aan zijn rode veren komt, deel 2  

Wanneer God de dieren schept en schildert, noemt hij het 

roodborstje 'roodborstje'. Het is echter een grauw vogeltje zonder 

één rode veer. God zegt dat hij die rode veren zelf moet verdienen.   

Het eerste deel van dit religieuze sprookje van Selma Lagerlöf hebt u 

in het vorige nummer van KN kunnen lezen. Hier volgt het tweede en 

laatste deel. 

 

"We hebben ook gehoopt op onze moed en onze dapperheid," zei de vogel. 

"Meteen al het eerste roodborstje streed dapper met andere vogels en zijn 

borst vlamde van strijdlust. Ach, dacht hij, mijn borstveren zullen rood 

worden van de strijdlust die in mijn hart gloeit. Maar het lukte hem niet, zoals 

het niemand na hem lukte en zoals het ook jullie niet zal lukken." De jongen 

piepten heel moedig, dat ze toch wilden proberen het voorrecht te 

verwerven, waarnaar het roodborstje al die lange jaren had verlangd. Maar 

de oude vogel antwoordde hun droevig, dat dit onmogelijk was. Hoe konden 

zij die hoop koesteren, waar vele uitstekende voorvaderen het doel niet 

hadden kunnen bereiken? Wat konden ze meer doen dan zingen, liefhebben 

en vechten? Wat konden... 

De vogel hield midden in die zin op, want uit een van de poorten van 

Jeruzalem kwam een menigte mensen naar buiten en iedereen liep snel naar 

de heuvel, waar de vogel zijn nest had. Het waren ruiters op trotse paarden, 

krijgslieden met lange speren, beulsknechten met hamers en spijkers, 

waardig voorttrekkende priesters en rechters, huilende vrouwen, maar vooral 

een troep wild rondspringend, loslopend volk, een afschuwelijk 

schreeuwende bende straatslijpers. Een klein grijs vogeltje zat trillend op de 

rand van zijn nest. Het was bang dat de doornstruik ieder moment vertrapt 

en zijn jongen gedood zouden worden. 

"Wees voorzichtig!" riep hij de weerloze diertjes toe. "Kruip dicht bij elkaar en 

wees doodstil. Er komt een paard aan, dat dwars over ons heen zal gaan, en 

een soldaat met sandalen met ijzeren zolen. Er komt een hele woeste bende 
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aanstormen." Opeens hield de vogel op met waarschuwen en bleef doodstil 

zitten. Bijna vergat hij het gevaar waarin hij verkeerde. 

Plotseling sprong hij in het nest en spreidde zijn vleugels over zijn jongen uit. 

"Nee, dit is al te vreselijk," zei hij, "ik wil niet dat jullie dit zien. Daar komen 

drie misdadigers aan, die gekruisigd moeten worden." En hij spreidde zijn 

vleugels nog verder uit, zodat de jongen niets konden zien. Ze hoorden alleen 

de dreunende hamerslagen, de jammerkreten en het wilde gejoel van het 

volk. 

Met ogen groot van ontzetting volgde het roodborstje het hele schouwspel, 

terwijl hij niet in staat was zijn blik van de drie ongelukkigen af te wenden. 

"Wat zijn de mensen wreed," zei de vogel na een poosje. "Het is hun nog niet 

genoeg die arme schepsels aan het kruis te nagelen. Nee, ze hebben op het 

hoofd van die ene ook nog een kroon van scherpe doornen gezet." 

"Ik zie dat de doornen zijn voorhoofd hebben verwond, zodat zijn bloed 

vloeit," ging hij voort. "En die man is zo kalm en kijkt met zulke zachte ogen 

om zich heen, dat iedereen wel van hem moet houden. Het is alsof een pijl 

mijn hart doorboort, nu ik hem zie lijden." Het vogeltje begon steeds meer 

medelijden te krijgen met de man die de doornenkroon droeg. 

Als ik mijn broeder de arend was, dacht hij, zou ik de spijkers uit zijn handen 

rukken en met mijn sterke klauwen iedereen op de vlucht jagen, die hem 

pijnigt. Toen hij zag hoe het bloed langs het voorhoofd van de gekruisigde 

vloeide, kon hij niet langer stil in zijn nest blijven zitten. Ook al ben ik klein en 

zwak, toch kan ik wel iets voor die arme gemartelde doen, dacht de vogel, 

verliet het nest en steeg op in de lucht, waarbij hij grote kringen rond de 

gekruisigde beschreef. Hij zweefde verschillende keren om hem heen zonder 

dichterbij te komen, want hij was een schuwe, kleine vogel, die het nog nooit 

gewaagd had dicht bij een mens te komen. 

Langzamerhand vatte hij moed, vloog naar hem toe en trok met zijn snavel de 

doorn uit, die in het voorhoofd van de gekruisigde was gedrongen. En terwijl 

hij dit deed, viel een druppel bloed van de gekruisigde op de borst van de 

vogel. De druppel breidde zich snel uit en kleurde al zijn tere borstveertjes. 
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De gekruisigde opende zijn lippen en fluisterde de vogel toe: "Door uw 

barmhartigheid hebt u nu verworven, waar uw voorvaderen sinds de 

schepping van de wereld naar gestreefd hebben." Zodra de vogel in zijn nest 

terugkwam, riepen zijn jongen hem toe: "Uw borst is rood, uw veren zijn 

roder dan rozen!" - "Dat is alleen maar een druppel bloed van het voorhoofd 

van die arme man. Die verdwijnt zodra ik me in een beek of een heldere bron 

baad." Maar hoe het vogeltje ook baadde, de rode kleur week niet meer van 

zijn borst. 

En toen zijn jongen volwassen waren, vertoonden ook hun borstveren die 

schitterend rode kleur, zoals die tot op de dag van vandaag op de keel en de 

borst van ieder roodborstje te zien is. 

/ - - - - / 

 

EBZG SREFIDENSI PUWEMA DEI 

Op 10 november heeft de EBZG SREFIDENSIE PUWEMA DEI plaatsgevonden. 

Dit jaarlijkse evenement vond plaats in het gebouw van Kom en Zie te 

Rotterdam. 

Op deze dag werden Gerda Havertong en Kenny B in het zonnetje gezet. De 

presentatie was in handen van Denise Jannah, die het voortreffelijk deed. 

Ruud Watson droeg een gedicht dat betrekking had op een lied dat door 

Gerda bezongen wordt, nl ‘Pinatin’. Ook werd Gerda meegenomen door Imro 

Lont met een voor haar bekend lied: ‘Onder de brug van Anke Franke’. Dit 

werd volmondig door alle aanwezigen meegezongen.  

Aan Kenny B werd de 4e Srefidensi Puwema Dei Award uitgereikt. Eerder 

kregen Orsine Walden, (Hanse Muye), Louise Wondel (postuum) en Romeo 

Grot dit fantastische eerbetoon uitgereikt. 

Kenny sloot de avond af met een geweldig optreden. Al met al was dit weer 

een voortreffelijke en mooie avond.      

Ruud Watson en Wilgo Leidsman 

 

W I J S H E D E N  
Waardeer in de koelte van de schaduw, de warmte van de zon.   
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*** Vooraankondiging Paasconcert *** 

Ook dit jaar weer zal de EBZG op eerste paasdag 21 april uitpakken met een 

paasontbijt en een paasconcert. Tijdens het concert wordt u getrakteerd op 

optredens van aansprekende koren en solisten. 

Kaarten á €10 zullen zijn te verkrijgen zijn bij het bestuur van de EBZG en de 

bekende voorverkoop kanalen. Komt Allen 

W I J S H E D E N  
Knowledge speaks, but wisdom listens.  
Kennis spreekt, maar wijsheid luistert. 

Jimi Hendrix, Amerikaans gitarist en singer-songwriter 1942-1970 
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Gesprek met een gemeentelid  

 Kerki Nyunsu heeft in elk 

nummer aandacht voor een 

gemeentelid. In dit nummer staat 

br. Wilgo Leidsman, bekend van 

onder meer het beamerteam en 

als organisator van concerten 

voor EBZG, centraal. 

Wilgo Henry Leidsman werd geboren op 17 september 1956 in het dorp De 

Kabel als oudste van 9 kinderen van onderwijzer Johan Leidsman (meneer 

John), die altijd in het binnenland heeft gewerkt omdat niet in Paramaribo 

wilde wonen en werken en huisvrouw Linda Leidsman-Jeroe.  

Vanwege de toenmalige transmigratie van de regering Pengel moest het gezin 

in januari 1962 naar Brownsweg verhuizen, waar de jonge Wilgo de lagere 

school doorliep.  

Als jongen van 6 maakte Wilgo de transmigratie mee. Deze transmigratie was 

nodig vanwege de aanleg van het stuwmeer. De inwoners van het dorp De 

Kabel, als deel van Ganzee, hadden de keuze te vertrekken naar Klaaskreek of 

naar Brownsweg. Zijn vader koos voor Brownsweg. Wilgo herinnert zich de 

tijd in zijn nieuwe dorp als drukker en gezelliger met meer faciliteiten dan in 

zijn oude dorp, het was een verzameling van inwoners van verschillende 

verzonken dorpen en een vertrekplaats naar het verre binnenland.  

Hij herinnert zich ook dat zijn vader elke ochtend vroeg vertrok met een 

houwer, een flashlight en een jachtgeweer en dan terugkwam met een aantal 

kinderen. Als volwassene kwam hij te weten dat zijn vader dan naar Kadjoe, 

het dorp van zijn vader, ging om van huis tot huis kinderen op te halen en 

naar school mee te nemen. Hij vond het volgen van onderwijs belangrijker 

dan het helpen van de ouders om hun kostgrondjes te onderhouden. Hij is 
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zich altijd blijven inzetten om scholing te bevorderen. Vader Johan Leidsman 

overleed november 2017.    

Onze brada ging naar Paramaribo voor het voortgezet onderwijs en woonde 4 

jaar in het Hendrik Monsels Internaat van de EBG. Toen ook zijn zusje naar 

het voortgezet onderwijs moest kwam zijn moeder mee naar Paramaribo, 

waar moeder Leidsman eerst bij Economische Zaken en later tot haar 

pensioen bij de Burgerlijke Stand als schoonmaakster werkte. Zij overleed 6 

jaar geleden. 

Wilgo volgde in Paramaribo de ulo, mulo en havo. Vanwege het uit elkaar 

gaan van zijn ouders maakte hij de havo niet af, hij kwam niet verder dan de 

vijfde, en moest toen als oudste zijn moeder bijstaan.  

In 1977 trad br. Wilgo in dienst van het Korps Politie van Suriname, alwaar hij 

werkzaam was tot en met 1989, waarna hij voor een vakantie van twee 

maanden naar Nederland vertrok. Deze vakantie duurt in feite nog steeds 

voort.  

In Nederland trad onze broeder in dienst van de DETAM, dat later CADANS 

werd en nog later UWV.   

Broeder Wilgo deed daar voornamelijk kwaliteitswerk, hij voltooide in die 

periode ook de hbo-opleiding Kwaliteitsmanagement. Toen de functie 

kwaliteitsmanagement werd afgeschaft, viel hij terug naar de functie 

uitkeringsdeskundige werkloosheidswet.  

Broeder Wilgo mag zich de vader noemen van een zoon van 31 en een 

dochter van 21.  

In br. Wilgo hebben wij een sportief gemeentelid, hij is ongeveer 15 jaar 

geleden gestopt met voetballen, en is begonnen met de wandelsport. Hij liep 

tot nu toe 9 keer de Dam tot Damloop (28 km van Amsterdam naar 

Zaandam), 10 keer de avondvierdaagse in Suriname, en afgelopen jaar voor 

het eerst de vierdaagse van Nijmegen, een afstand van 40 km per dag. 
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Ook muziek heeft de aandacht, br. Wilgo is ook dj, draait o.a. op feestjes, 

maar doet ook radiowerk, is omroeper geweest bij radio Ebony en radio 

RAPAR en gaat binnenkort aan de slag bij radio Cariba FM. 

Onze broeder komt uit een echt EBG-nest, en heeft meerdere geestelijken in 

de familie, zoals o.a. zijn vader die naast onderwijzer ook voorganger was, zijn 

oom bisschop John Kent, en zeker ook een andere oom, Sam Leidsman, die 

ook bij EBZG-diensten heeft geleid.  

Br. Wilgo probeert zoveel mogelijk voor de kerk te doen zodat EBZG meer 

mensen aan kan trekken en niet verandert in een sterfhuis. Hij hoorde laatst 

nog een discussie op de radio over de teruggang van het aantal leden van de 

traditionele kerken in Nederland. Het is een uitdaging om mogelijkheden te 

onderzoeken om juist mensen aan te trekken. Hij is van mening dat EBZG 

moet proberen de mensen op een andere manier te motiveren om toch lid te 

worden/te blijven van een kerk omdat het een goed gevoel geeft om te Here 

te bedanken en te prijzen dat hij op ons let. Misschien moeten wij ook 

elementen overnemen van de opwekkingsgemeenten die in deze tijd nog wel 

groeien.  

Daarom is het ook jammer dat de muziekschool niet is geworden wat wij 

graag hadden gewild, want juist daar hadden wij jongeren kunnen 

enthousiasmeren om ook lid te worden van de kerk of in elk geval de kerk te 

bezoeken want het blijkt dat die kerken juist mensen aantrekken vanwege 

hun levendigheid. Mensen vinden de RK en EBG-kerken over het algemeen 

saai.  

De uitdaging om de diensten levendiger te maken zonder onze identiteit te 

verliezen ligt er. In de Emmanuel kerk worden de diensten tegenwoordig op 

een keyboard begeleid. Dit voegt echt iets toe aan de diensten. De EBZG 

beschikt over een jongedame die het in zich heeft om ook diensten op een 

keyboard te begeleiden, daar zouden wij gebruik van moeten maken.  

Het zou ook goed zijn om catechisanten meteen te betrekken in activiteiten 

die de kerk ontplooit, want heel vaak zie je deze mensen na hun belijdenis 

niet meer terug. Ook mensen die hun kinderen laten dopen zie vaak niet 
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meer. Deze mensen moeten meer bij de kerk betrokken worden, zij laten niet 

voor niets hun kinderen bij ons dopen.  

Het kerkbezoek bij onze gemeente is vrijblijvender dan bij de 

opwekkingsgemeenten. Wat wij bijvoorbeeld van deze gemeenten zouden 

kunnen overnemen is het strakke contact met de leden. Als een lid een 

weekend niet in de kerk komt is dat meteen bekend, er wordt dan die week 

contact opgenomen om te vragen of er iets aan de hand is. Het moet geen 

dwang zijn, maar soms heeft de mens toch deze benadering nodig om zich 

gehoord en gezien te voelen, die attentie wordt vaak erg gewaardeerd.  

/ - - - - - /  

RECEPT VISSCHOTEL 

 

Ingrediënten: 

- Vis (bijvoorbeeld pangafilet) 

- Margarine, selderij, pimentkorrels, laurierblaadjes  

- 2 eieren, 1 peper, Zwarte peper, bouillonblokjes, paneermeel 

- 2 sneetjes brood, melk, 2 eetlepels tomatenketchup, sjalotjes 

De vis smoren met de selderij, laurierblaadjes, pimentkorrels en de 

bouillonblokjes.    

De vis fijnprakken in een klein beetje bouillon.  

De sneetjes brood in de melk weken en daarna erbij doen.  

De andere ingrediënten naar smaak toevoegen. Roeren tot een vis massa. 

In een beboterd blik doen. De paneermeel heel licht erover strooien.  

Op afstand van elkaar kleine klontjes margarine erop leggen.  

In een voorverwarmde oven een half uur op 150 graden bakken.  

 Br. Wilgo 
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Kleurplaat: Laat de kinderen tot mij komen (Marcus 10:13-31)   
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Bijbelfilippine  
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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 Juist omdat hij het niet had gevraagd kreeg deze koning  
rijkdom van de Heer (2 Kronieken 1)  

2 Deze stad werd door de Heer aan Jozua overgeleverd (Jozua 6) 
3 Zijn broers waren Sem en Jafet (Genesis 9) 
4 Een tortelduif of jonge duif is geschikt als ………,  

als geurige gave (Leviticus 1) 
5 Zij wilde Mara genoemd worden (Ruth 1) 
6 Ook deze vriend uit Teman zocht Job op (Job 2) 
7 De Israëlieten werden veertig jaar aan dit volk  

uitgeleverd (Rechters 13) 
8 Hierop zullen de priesters uiteindelijk belanden als zij  

niet luisteren (Maleachi 2) 
9 Andere naam voor Simon (Matteüs 10) 

10 Bij deze tollenaar werd Jezus thuis uitgenodigd (Marcus 2) 
11 In deze stad zorgde de Heer voor een  

spraakverwarring (Genesis 11) 
12 Hij kreeg Achsa tot vrouw (Rechters 1) 
13 Oude naam van de stad Chorma (Rechters 1) 
14 Deze koning was verheugd dat Daniel ongedeerd  

uit de leeuwenkuil kwam (Daniel 6) 
15 De rivier wordt overgestoken (Deuterononium 9) 
16 Deze naam kreeg de Judeeër Azarja in het paleis van  

Nebukadnezar (Daniël 1) 
 

    

Oplossing vorige Bijbelfilippine: SCHRIFTGELEERDE 
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