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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 december 2018 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
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KERKDIENSTEN

November 2018
week

datum

tijd

45

4 nov

12.00 u.

46

11nov

47
48

Karakter dienst

Voorganger

Organist

Preekdienst

C.R. Muler

I. Caster

12.00 u.

Preekdienst

R. Roozer

W.Sporkslede

18 nov

12.00 u.

Preekdienst

M. Peroti

J.H.vd Kamp

25 nov

12.00 u.

Preekdienst
Eeuwigheidszondg

C.R. Muler

I. Caster

tijd
12.00 u.

Karakter dienst

Voorganger.

Organist

G. BendtWijsman
C.R.Muler

I. Caster

C.R. Muler

J.H.vd Kamp

Gemeente
Kerstviering
1e kerstdag

Best. EBZG

I. Caster

December 2018
week

Datum

49

2 dec

Preekdienst
1e advent

50

9 dec

12.00 u.

Preekdienst

W.Sporkslede

2e advent
13.30 u

51

16 dec

12.00 u.

H. Avondmaal
Preekdienst
3e advent

52

23 dec

12.00 u.

25 dec
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Geen dienst

30 dec

12.00 u.

Preekdienst

R. Roozer

Jo-An Simson

31 dec

18.00 u.

Oudjaarsdienst

C.R. Muler

I. Caster

Karakter dienst

Voorganger

organist

Januari 2019
Week

datum

tijd

2

6 jan

12.00 u.

Preekdienst
Liefdemaal

C.R. Muler

I. Caster

3

13 Jan

12.00 u.

Preek/Doopdienst

C.R. Muler

W.Sporkslede

4

20 jan

12.00u .

Preekdienst

G. Bendt

J.H.vd Kamp

5

27 jan

12.00 u.

Preekdienst

Best. EBZG

I. Caster
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BIJ DE DIENSTEN:

* Zondag 25 november is Eeuwigheidszondag en de laatste zondag van het
kerkelijk jaar. We herdenken de overledenen van het afgelopen jaar, we
noemen hun naam en ontsteken een lichtje.
* Vanaf 2 december gaan we de Adventsperiode in, de tijd van
verwachting en de terugkomst van het LICHT.
* Op 9 december vieren we het Heilig Avondmaal;
* Op 23 december vieren we het ‘Gemeente Kerstfeest’;
* Op 31 december sluiten we het jaar af met een gebedsdienst.
*

We beginnen het jaar op 6 januari met Zegenwensen en Liefdemaal.

Hier wordt een huis voor God gebouwd
Hier wordt een huis voor God gebouwd
Waar mensen samen komen
En waar Hij zelf aanwezig is om onder ons te wonen
Hier wordt een boek opengelegd
En klinken goede woorden
van God die van de mensen houdt en die naar ons wil horen .
Hier wordt een tafel aangericht
om Jezus te gedenken
Die voor ons leven en geluk zich weg heeft willen schenken.
Hier delen wij het levensbrood
En worden nieuwe mensen:
De aarde wordt een vredeshuis, vervuld van oude wensen.
Uit Tussentijds- Henk Jongerius
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25 november Eeuwigheidszondag:
De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
En zijn we even bij elkaar
aan ’t einde van het jaar.
De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
zij zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
Die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
Dat opklinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen zij wonen,
daar waar geen pijn kan komen
de mensen van voorbij
Zijn in het licht, zijn vrij.
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OVERDENKING

Een onverwachte ontmoeting.
Ik zou het nooit voor mogelijk hebben gehouden, maar toch gebeurde
het. Een paar jaar geleden. Lichamelijk en psychisch was ik aan op. Ik
had nergens zin in. Was futloos. Met pijn en moeite dwong ik mezelf
om af en toe even naar de stad te gaan en wat winkels te kijken om
niet helemaal in een moeras van ellende weg te zinken. Al hielp het
niet veel, ik was er toch even uit.
Op een keer was ik hondsmoe een volle bus ingestapt op weg naar
huis. Alles aan me deed pijn, mijn ziel misschien het meest: niemand
gaf om me. Ik deugde niet, wat zou ik nog verder leven..
Helemaal voor in de bus was een plaatsje vrij en ik plofte er neer: ziek,
leeg, doods.
Bij de volgende halte stapten een paar Marokkaanse jonge vrouwen in
met een kindje van een jaar of drie. Er gebeurde een wonder. Dat
jongetje kijkt me aan, loopt naar me toe, en klimt bij mij op schoot ! Hij
slaat zijn armpjes om mijn hals, begint me te kussen, en zegt: ”Jij lief”.
De vrouwen kijken stomverbaasd. De ene zegt: ’Heeft-ie nog nooit
gedaan . Raar. Kom, mag niet’. Maar het jongetje is niet bij me weg te
slaan. Als ze uit de bus moeten, kost het extra oponthoud, want hij wil
me niet loslaten: ‘blijven bij jou’, zegt -ie.
Hij gaf me het gevoel dat ik toch nog maar wat verder moest leven. En
wat je er ook van mag denken: voor mij was het ècht een engel van
God.
Wil Kamminga

Wijsheden
Maak je een vijand tot vriend, dan heb je geen vijanden meer.
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LIED VAN DE BOOM AAN STROMEND WATER.
Wie door God zelf is aangeraakt
is als een groene boom
die aan het water staat
en bloei en vruchten die zij draagt
als wonder blijft beleven,
als ongedachte gegeven.
In de ogen van de ander
in haar doen en daad
spiegelt zich het beeld van God
naar Wie wij zijn gemaakt.
Als water dat doorzichtig vloeit
en vol geheimen is
van levenskracht en groei
is God een bron van overvloed
die dorheid doet genezen
tot groen en glanzend leven.
In de ogen van de ander
in haar doen en daad
spiegelt zich het beeld van God
naar Wie wij zijn gemaakt.
Verborgen bron van ons bestaan,
die sinds de schepping stroomt
en daarmee door zal gaan
zolang er tijd zal zijn, wij staan
in eeuwenlange rijen
geworteld in bevrijding.
In de ogen van de ander
in haar doen en daad
spiegelt zich het beeld van God
naar Wie wij zijn gemaakt.

Marijke Koijck-de Bruine
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GEMEENTEBERICHTEN.
Doop op 14 okt. 2018
* Keyshaira Chayrea Wielzen
Overlijden:
* op 24 Mei is in Rotterdam overleden Sinclair Charles Verwey, 70 jaar.
De crematie vond plaats op 30 Mei in crematorium Schollevaer Capelle a/d
IJssel.
* 3 Aug. is in Rotterdam overleden Thelma Elfriede Ischers, 85 jaar.
De crematie vond plaats op 8 Aug. in crematorium Rotterdam-Zuid.
* Op 13 Sept. is in Maassluis overleden Lilian Luna George-Sanches, 69 jaar.
De crematie vond plaats op 20 Sept. in crematorium Capelle a.d IJssel.
* 5 Okt. is in Amsterdam overleden Gisela Ilse Proeger, 77 jaar.
De begrafenis vond plaats op 11 Okt. op de begrfplts Westgaarde te
Amsterdam.
* Op 14 okt. is in Rotterdam overleden Christina Elisabeth Franker, 74 jaar.
De begrafenis vond plaats op 23 Okt. op de Alg. Begrfplts Crooswijk.
* 16 Okt. is in Hoofddorp overleden Vergine Angelien Alberg-Weerwind, 72
jaar. De crematie vond plaats op24 Okt. in crematorium WestgaardeAmsterdam.

Gebed.
Here God, we gedenken een mens
Van wie we hielden en die we missen, nu en altijd.
Help ons te geloven dat de dood geen einde is, maar het begin van een
geluk, groter dan onze mooiste droom op aarde.
Aan uw almacht en goedheid, vertrouwen we onze overledene toe;
Geef hem/haar nu een plaats in uw woning.
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VAN HET BESTUUR
UITNODIGING VOOR DE GEMEENTEVERGADERING OP 4 NOVEMBER a.s.

Bespreken van brief van PB in antwoord op de afwijzing op de vraag van EBZG
om als Sociëteit opgenomen te worden in de ECP.
Zr. C. Dennen en br. J. Lynch zijn namens de EBZG naar de synode geweest die
gehouden werd van 26 mei tot en met 1 juni jl.
Een uitvoerig verslag over deze synode is gratis voor u beschikbaar, het ligt
in de consistorie.

De vergadering begint om 13.45.
Uw aanwezigheid is gewenst.
Financiën
Maand

Gem.

Diaconie

Huur

Zd. School

Juli

€ 233,63

€ 205,48

€ 263,81

Aug.

€ 171,24

€ 148,56

€ 151,47

€ 7,55

Sept.

€ 262,28

€ 274,87

€ 277,35

€ 50,25

Bijzondere diensten
05.08 E. Tuur-van Samson
23.08 M.H. Wandelaar
Giften
Aug. Br. Breidel € 20,--;
Sept. N.N.
€ 8,09

75 jr.
65 jr.

Zr. Karsters
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€ 30,90
- 36,70

€ 20,--

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.

Bedankt.
Lieve beste mensen, van harte bedankt voor de
geweldige viering van mijn verjaardag op 7 oktober.
Jullie hebben me zeer verrast. Ik heb er geen woorden
voor, maar deze dag was een geweldige opsteker.
Onze hartelijke dank voor deze verrassing en jullie
inzet.

Cecil ( en Henny)
9

Hoe het roodborstje aan zijn rode veren komt.
Het was in de tijd dat God de wereld schiep, toen hij niet alleen hemel en
aarde maakte, maar ook alle dieren en gewassen en hun tegelijkertijd een
naam gaf. Er zijn veel verhalen uit die tijd, en als men die kende, zou men ook
in staat zijn alles in de wereld, wat men nu niet kan begrijpen, te verklaren.
Nu gebeurde het op een dag dat God in het paradijs de vogels zat te
schilderen en dat de verf in de verfpotten opraakte, zodat de distelvink
zonder kleur gebleven zou zijn, als God niet alle penselen aan diens veren had
afgeveegd.
Toen kreeg ook de ezel zijn lange oren, omdat hij de naam die hij gekregen
had maar niet kon onthouden. Zodra hij een paar stappen op de wei in het
paradijs zette, vergat hij zijn naam. Al driemaal was hij teruggekomen om te
vragen hoe hij heette en God werd wat ongeduldig, pakte hem bij beide oren
en zei: "Je naam is ezel, ezel, ezel!" En terwijl hij dat zei, trok hij de oren van
het dier een stukje omhoog, zodat het beter zou horen en onthouden wat
hem gezegd werd.
Op die dag werd ook de bij gestraft. Want zodra de bij geschapen was, begon
ze onmiddellijk honing te verzamelen en alle mensen, die merkten hoe
heerlijk de honing geurde, kwamen aangelopen om te proeven. Maar de bij
wilde alles zelf houden en joeg met haar giftige angel iedereen weg, die om
honing kwam. Dat zag God en onmiddellijk riep hij de bij bij zich om haar te
straffen. "Ik heb je de gave geschonken om honing te verzamelen, het
mooiste wat er in de schepping is," zei God. "Maar daarom heb ik je nog niet
het recht gegeven om hardvochtig tegenover je naaste te zijn. Onthoud dus
maar goed dat je moet sterven, als je iemand steekt, die je honing wil
proeven." Ja, er gebeurden die dag allerlei wonderlijke dingen. Zo werd de
krekel blind en verloor de mier haar vleugels.
God, groot en vriendelijk, was de hele dag druk bezig te scheppen en in 't
leven te roepen. En tegen de avond kwam het in hem op om een kleine,
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grauwe vogel te maken. "Onthoud goed dat je naam roodborstje is," zei God
tegen de vogel, zette hem op zijn hand en liet hem vliegen.
Maar toen de vogel een poosje had rondgevlogen en de mooie aarde had
bekeken, wilde hij ook zichzelf wel eens bekijken. Toen zag hij dat hij
helemaal grijs was, tot zijn borst toe. Roodborstje keerde en draaide en
spiegelde zich in het water, maar hij kon geen enkele rode veer ontdekken.
De vogel vloog terug naar God, die daar zacht en vriendelijk zat, terwijl de
vlinders, die uit zijn hand te voorschijn kwamen, om zijn hoofd vlogen. Duiven
kirden op zijn schouders en uit het veld om hem heen bloeiden rozen, leliën
en duizendschonen op.
Het hart van de kleine vogel bonsde hevig van angst. Toch vloog hij in lichte
bogen steeds dichter naar God toe en uiteindelijk ging hij op diens hand
zitten.
God vroeg wat hij wenste.
"Ik wil u maar één ding vragen," zei de kleine vogel.
"Wat wil je weten?" vroeg God.
"Waarom moet ik roodborstje heten, als ik van mijn snavel tot de punt van
mijn staart helemaal grauw ben? Waarom word ik roodborstje genoemd, als
ik geen enkele rode veer bezit?" Het vogeltje zag God smekend aan met zijn
zwarte oogjes en draaide heen en weer. Om zich heen zag hij fazanten,
helemaal rood met wat goudstof besprenkeld, papegaaien met weelderige
rode halskragen en hanen met rode kammen, om nog maar te zwijgen van
vlinders, goudvissen en rozen.
Natuurlijk dacht hij eraan hoe weinig er maar nodig was - maar één
druppeltje verf - om hem tot de mooie vogel te maken, waar zijn naam bij
paste.
"Waarom moet ik roodborstje heten, terwijl ik helemaal grijs ben?" vroeg de
vogel opnieuw. En hij verwachtte dat God zou zeggen: "Ach, vriendje, ik zie
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dat ik vergeten heb je borstveren rood te schilderen, wacht maar even, dan is
het zo klaar." Maar God lachte alleen maar stil en zei: "Ik heb je roodborstje
genoemd en roodborstje zul je heten. Maar je moet zelf maar zien, dat je je
rode borstveren verdient." Toen hief God zijn hand op en liet de vogel
opnieuw uitvliegen.
In diep gepeins vloog de vogel in het paradijs rond. Wat zou een kleine vogel
als hij kunnen doen om zich rode veren te verwerven? Het enige wat hij kon
bedenken was in een doornstruik te gaan wonen. Daarom begon hij een nest
te bouwen tussen de stekels van een dichte doornstruik. Het was alsof hij
verwachtte, dat een rozenblad zich bij zijn keel zou vastzetten en die zou
kleuren.
Een oneindige hoeveelheid jaren was verstreken sinds die dag, de heerlijkste
ter wereld. Sindsdien hadden mensen en dieren het paradijs verlaten en zich
over de aarde verspreid. De mensen hadden inmiddels geleerd om het veld te
ontginnen en de zee te bevaren. Ze hadden zich kleren en versierselen
aangeschaft en al lang geleden geleerd om grote tempels en machtige steden
te bouwen, zoals Thebe, Rome en Jeruzalem.
Toen brak een nieuwe dag aan, die ook lang herdacht zou worden in de
geschiedenis van de aarde. Op de morgen van die dag zat vogel Roodborst op
een kleine, kale heuvel buiten de muren van Jeruzalem te zingen voor zijn
jongen, die midden in een lage doornstruik in een nestje lagen. Het
roodborstje vertelde zijn kleintjes over de wonderbare dag van de schepping
en hoe hij zijn naam had gekregen, net zoals alle roodborstjes hadden gedaan
vanaf het eerste, dat Gods woord had gehoord en was opgevlogen van zijn
hand.
"En kijk nu toch eens," besloot hij treurig. "Zoveel jaren zijn verstreken, zoveel
rozen hebben gebloeid en zoveel jonge vogels zijn uit hun ei gekropen, sinds
de dag van de schepping, dat niemand ze kan tellen en nog altijd is het
roodborstje een kleine, grijze vogel. Het is hem nog steeds niet gelukt zijn
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rode borstveren te verwerven." De jongen sperden hun snavel wijd open en
vroegen of hun voorvaderen niet geprobeerd hadden iets groots te
verrichten, om zo die onschatbare rode kleur voor zich te winnen.
"We hebben alles gedaan wat we konden," zei het vogeltje, "maar alles is
mislukt. Meteen al het eerste roodborstje ontmoette eens een andere vogel,
die sprekend op hem leek en waarvan hij meteen zoveel begon te houden,
dat hij zijn borst voelde gloeien. Och, dacht hij toen, nu begrijp ik het! Het is
de bedoeling van God, dat ik met zoveel warmte zal liefhebben, dat mijn
borstveren rood worden door de gloed van de liefde, die in mijn hart woont.
Maar het lukte hem niet, zoals het niemand na hem lukte en zoals het ook
jullie niet zal lukken." De jongen tjilpten bedroefd en begonnen er al over te
treuren, dat die rode kleur nimmer hun donzige borstjes zou sieren.

"Ook op het zingen hebben wij onze hoop gevestigd," zei de oude vogel nu in
lange, gerekte tonen. "Meteen al het eerste roodborstje zong zo, dat zijn
borst van verrukking zwol en hij opnieuw begon te hopen. Ach, dacht hij, het
is de zangersgloed, die in mijn ziel woont, die mijn borstveren rood zal
verven. Maar het lukte hem niet, zoals het niemand na hem lukte en zoals het
ook jullie niet zal lukken." Opnieuw klonk een droevig gepiep uit de
halfnaakte keeltjes van de jongen.

In de volgende Kerki Nyunsu kunt u lezen hoe het roodborstje
uiteindelijk zijn rode borstveren verdient.

Wijsheden
Er is maar één constante waarheid,
dat is dat alles zich voortdurend vernieuwt.
Als je iemand wilt leren kennen, bewandel je dezelfde weg.
13
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Gesprek met een gemeentelid

Zoals inmiddels bekend
voeren wij in elk nummer
van Kerki Nyunsu een
gesprek met een
gemeentelid. In dit
nummer staat onze
broeder Jules Jones in de
schijnwerpers.

JULES ALEXANDER JONES werd geboren te Paramaribo op 26 januari
1933 als 3de kind uit het gezin Jones-Tower. Zijn vader was Panboiler
(kookte suiker op suikerplantage Mariënburg), zijn moeder was
huisvrouw. Het gezin bestond uit 6 meisjes en 4 jongens. Hiervan zijn
nog 5 meisjes en 3 jongens in leven.
Tijdens zijn schoolperiode heeft broeder Jules de Comenius- en de
Themenschool bezocht. Zijn bijbaantje was bouwvakker bij diverse
bouwbedrijven. Mede hierdoor besloot hij zich in te schrijven op de
Technische school om zich verder te bekwamen in de bouw. Toen hij
de opleiding voltooid had werd hij te werk gesteld bij de stichting
Volkshuisvesting. Hij begon als Timmerman en heeft zich opgewerkt tot
Voorman. Helaas werd de Technische Dienst wegens reorganisatie
opgeheven in 1969.
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Ook in het kerkelijk leven maakte br. Jules zich verdienstelijk. Hij hielp
samen met br.Inderson en ds.E.Ritfeld en andere broeders en zusters
mee aan fundraisingsactiviteiten en de totstandkoming van gemeente
Latour. Tevens was hij gedurende de periode 1965 tot 1968
Kerkcomitélid bij de Latourkerk.
Vanaf 1970 was hij op de Antillen gevestigd (Aruba en
Curacao)vanwege verschillende bouwprojecten.
De kerk is een belangrijk deel van zijn leven, hij is gedoopt op 7 mei
1933 door ds. Mietemeyer en bevestigd op 6 april 1966 door ds.
Leestemaker. Br Jules kreeg de volgende tekst mee.
“Doet de wapenrusting Gods aan” (Efeziërs 6:11a).
Zijn huwelijk met Cornellie Johanna Tilborg werd 24 jaar geleden
ingezegend door ds. Muler. Alles legt br. Jules in handen van de Heer.
Als familie van ds. Muler blijft hij deze kerk trouw.
Wat br. Jules graag zou willen zien is éénheid onder de gemeenteleden
en daarnaast meer kans voor de jeugdigen om te participeren in de
dienst. Onze broeder eindigt met Micha 7:18:
Wie is een God gelijk Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft, en de
overtreding van het overblijfsel Zijner erfenis .
/-----/

Wijsheden
Het zwaarste pad is het pad, dat je alleen bewandelt.
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RECEPT Hollandse Appeltaart (met Zandtaartdeeg)
Misschien wel het
belangrijkste onderdeel van
een appeltaart zijn de appels,
en dat begint al bij het kiezen
van de soort., Gebruik een
stevige, friszure appelsoort
zoals de de elstar. De
jonagold en goudreinet
worden traditioneel veel
gebruikt, maar zijn sappiger en geven daardoor meer vocht af. Heb je liever
een zuurdere appel in de taart, kies dan voor granny smith.

Recept voor Zandtaartdeeg (kruimeldeeg)
300 g bloem
200 g boter
Snufje zout
125 g basterdsuiker
1 klein ei
Zeef de bloem en werk er zo vlug mogelijk en met koele handen, kleine
stukjes beter door en de suiker. Voeg een klein ei toe en een snufje zout en
kneed het kruimelige mengsel snel tot een samenhangende deegbal.
Leg deze een half uur in de koelkast voordat u het deeg verwerkt.

Recept voor appeltaart
zandtaartdeeg
eetlepel boter
Voor de vulling:
6 flinke appelen
4 volle eetlepels bruine suiker
1 theelepel vanillesuiker
2 theelepels kaneel
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2 eetlepels rozijnen
2 eetlepels krenten
2 beschuiten (of wat custard)
Bereid zandtaartdeeg en verdeel dit in twee porties waarvan de ene viermaal
zo groot is als het ander.
Rol het deeg uit en bekleed bodem en wanden van een, beboterde
springvorm (26 cm.) met de grootste deeglap.
Snijd de kleinste lap in zeer smalle repen. Schil de appelen, snijd ze in parten
en verwijder het klokhuis.
Snijd de partjes in dunne plakjes.
Vermeng bruine suiker met vanillesuiker er kaneel en strooi dit mengsel over
de appelschijfjes.
Week (vooraf) krenten en rozijnen een uurtje (kan in rum)en laat ze heel goed
uitlekken.
Vermeng appel, het suikermengsel en krenten en rozijnen.
Wrijf de beschuiten fijn en bestrooi er de taartbodem mee. Dit zuigt wat
vocht van de appels op.
Vul de taart met het appelmengsel en leg er traliegewijs reepjes deeg over.
Houd een paar repen apart en leg daarvan een cirkel op de rand van de taart.
Bestrijk alles met een losgeroerd ei en plak vooral de buitenste rand goed
vast.
Zet de taart 45 à 55 minuten onder In een voorverwarmde, vrij hete oven.

Laat de taart afkoelen voor u deze uit de vorm neemt.

Br. J. Lynch
Wijsheden
Oog om oog, maakt alle mensen blind.
(Mahatma Ghandi)
San yu e sai, na dati yu e mai
Pasensi na wan bita bon,
ma en froktu switi fu nyan.
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Starten van Catechisatie / Gespreksgroep.
Br. Just, zr. Monique en zr. Emmy waren vóór ons vertrek naar Suriname al
bezig met het voortzetten van de gespreksgroep. We willen hier graag mee
doorgaan. Dus: op zondagmorgen om 10.00 uur Gespreksgroep.
We zullen in gesprek gaan over zaken die het leven, het geloof en de
samenleving raken. Deze gespreksgroep kan – eventueel – de voorbereiding
voor de belijdenis zijn. Ik hoop dat we met een groepje de zondagmorgen
ontmoetingen kunnen voorzetten.
Zr. Henny

Ik vroeg om kracht
Ik vroeg om kracht
En God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken.
Ik vroeg om wijsheid
En God gaf me problemen om te leren ze op te lossen.
Ik vroeg om voorspoed
En God gaf me verstand en spierkracht om mee te werken.
Ik vroeg om moed
En God gaf me gevaren om te overwinnen.
Ik vroeg om liefde
En God gaf me mensen om te helpen.
Ik vroeg om gunsten
En God gaf me kansen.
Ik ontving niets van wat ik vroeg.
Ik ontving alles wat ik nodig had.
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Kerstkleurplaat
20

Bijbelfilippine

21

Waarschijnlijk moet u de bijbel erbij pakken om deze puzzel goed in te vullen. I
kolom komt dan een kerkelijk begrip te staan. U wint er geen prijs mee, maar w
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

Eerste zoon van Abram (Genesis 16)
In de tijd dat hij regeert probeert de bevolking het moreel
van Judeeërs te ondermijnen (Ezra 4)
Abraham trok weg uit het land van de Chaldeeën en vestigde
zich in deze plaats (Handelingen 7)
Ach, hoe eenzaam zit zij neer, de eens zo levendige stad
(Klaagliederen 1)
Voorgangster van Ester als koningin (Ester 1)
Deze berg ligt op een sabbatsreis afstand van Jeruzalem
(Handelingen1 )
Jona vluchtte weg van de heer en was op weg naar deze stad
(Jona 1)
De Hebreeuwse naam voor deze schedelplaats (Johannes 19)
Moeder van Salomo (2 Samuël 12 )
Hij hoorde de Heer zeggen: Waarom vervolg je mij?
(Handelingen 8)
De koning van Aram belegerde Jeruzalem, maar slaagde er
niet in haar in te nemen( Jesaja 7)
Jongste broer van de Joodse onderkoning van Egypte
(Genesis 44)
Nikodemus bezocht Jezus met een mengsel van aloë en …….
(Johannes 20)
Ook deze functionaris moet oprecht zijn, mag niet overmatig
veel wijn drinken en niet hebzuchtig zijn (1 Timoteüs 3)
Deze engel kondigde de geboorte van Johannes aan (Lucas 1)

Oplossing vorige Bijbelfilippine: EMMAUSGANGERS
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