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Van de redactie 

De redactie wordt gevormd door  
Zr. Monique Calor <mnique.calor@gmail.com>;  
Br. Just Lynch <justdoesit@gmail.com> en 
Zr. Henny Bruinsma <h.bruinsma<@planet.nl>. 
Verhalen, reacties, vragen, artikelen, advertenties en stukjes voor de 

volgende KN graag inleveren vóór 12 september 2021 bij een lid van het 

bestuur of per email: h.bruinsma@planet.nl. 

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.EBZG.NL 

VOOR MEER INFORMATIE, FOTO’S EN ACTUALITEITEN 

 

Bent u verhuisd?? Heeft u een ander adres???  
Geef dit door aan het secretariaat van de Gemeente: zr. Meriam 
Vaarnold of zr. Nadia Mijland. Graag zowel het oude adres als nieuwe 
adres vermelden.  

Steun de EBZG  
U kunt de EBZG steunen door maandelijks de kerkelijke bijdrage te 
betalen. Dit kan via de acceptgiro, of automatisch, of contant bij  
zr. Emmy Chan Jong Chu en br. Anton Amelo (op zondag). Dankzij uw 
bijdrage kan de gemeente functioneren.  

Het IBAN-nummer is NL29INGB0007648530  
t.n.v. EBZG, Postbus 3421, 3003 AK Rotterdam 

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

Juli 2021 

Datum Tijd Kar. dienst  Voorganger  organist 

4 juli 12.00 Preek dienst C.R. Muler I.Caster 

11 juli 12.00 Preek dienst Zr. A. Blanker W. Sporkslede 

18 juli 12.00 Preek dienst C.R. Muler JH.v.d.Kamp 

25 juli 12.00 Preek dienst Zr. G. Wijsman  I.Caster 

 
Aug.  2021 

1 aug  12.00 
13.15 
uur  

Preekdienst 
Heilig 

Avondmaal  

Bisschop  
Br. H. Hessen   

I.Caster 

8 aug 12.00 Preekdienst G. Berkel W.Sporkslede 

15 aug 12.00 Preekdienst G. Berkel J.H.vd. Kamp 

22 aug 12.00 Preekdienst M. Peroti I.Caster 

29 aug 12.00 Preekdienst Zr. G. Wijsman  J.Simson 

 
Sept. 2021 

05 sept 12.00 Preekdienst Zangdienst 
Bestuur 

I.Caster 

12 sept 12.00 Preekdienst Zr. A. Blanker W.Sporkslede 

19 sept 12.00 Preekdienst M. Peroti J.H.vd Kamp 

26 sept 12.00 Preekdienst Zr. A. Blanker I.Caster 

 

 

Bij de diensten:  We bevinden ons in de zomermaanden. Velen maken 

plannen om er even tussenuit te gaan. Dankzij gastvoorgangers en 

bestuur zal elke zondag de kerkdeur open zijn, We rekenen op uw 

trouw en medewerking zodat ook de zomermaanden vervuld zijn met 

vreugdevolle bijeenkomsten.  

Een gezegende en ontspannen zomer toegewenst   
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Overdenking 

Augustusmaand – hernhuttermaand. 

 

Van jongs-af-aan is voor ons de augustusmaand een bijzondere maand.  

Vooral in de kerken in Suriname waren er in het kader van de augustusmaand 

veel feestelijkheden en droegen de Anitri’s een augustusmaand lintje. 

Alles verwatert. Zowel hier als in Suriname. Maar ik wil u toch meenemen 

naar de geschiedenis van die feesten in de Augustusmaand. 

 De oorsprong van Hernhutters ( waaruit de  EBG gegroeid is) ligt in midden-

Europa. Vanwege afspraken bij vredesovereenkomsten ( vrede van Münster – 

1648)  waren de waren de Broedergemeente in Moravië en Bohemen 

vogelvrij verklaard en met uitroeien bedreigd.  Ik heb het nu over het midden 

van de 17e eeuw. Lang geleden dus. 

Het overblijfsel van de gemeente leed een kwijnend bestaan tot er een  

opleving kwam. De mensen hunkerden naar geestelijke vrijheid en wilden 

hun geloof beleven.  Voor die vrijheid was men bereid bezit, werk en zelfs zijn 

leven te geven.  

De EBG is van oorsprong een vluchtelingengemeente. Van her en der kwamen 

mensen uiteindelijk - na lange en barre omzwervingen -op het landgoed  

Hernhut  terecht. Daar  kon men  hun huis en een nederzetting   bouwen. Het 

waren niet alleen mensen uit de Broedergemeenten, ook anderen die zich 

bezig hielden met geloofsvragen vestigden zich daar.  

In het oorspronkelijke  Hernhut openbaarden zich na verloop van tijd allerlei 

stromingen welke leidden tot onenigheid  en scheuring . 

Door intensieve pastorale zorg bereikte Zinzendorf dat de twistende inwoners 

ontvankelijk werden voor de werking van de Heilige Geest. Bij de viering van 

het Heilig Avondmaal op 13 augustus 1727 gebeurde er een wonder. De 

gemeente werd één van hart en ziel. Er kwam een opwekking. 

Niet langer bevocht men elkaar. De vraag was een gebed: HEER WAT WILT U 

DAT IK DOEN ZAL? De gemeente gaf zich over aan de leiding van de Heilige 

Geest. 
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13 augustus wordt sindsdien gevierd als het Pinksterfeest van de 

Broedergemeente De Broedergemeente viert dat op 13 augustus 1722 de 

Heilige Geest ook in haar midden is uitgestort en dit had grote gevolgen. 

 

De Surinaamse EBG is de vrucht van de evangelieverkondiging van 

Zendelingen uit Hernhut.  

Mannen, vrouwen hebben het offer van hun leven gegeven om het evangelie 

te verkondigen in verre landen. Ze stierven aan ziektes, en ze leefden onder 

barre omstandigheden. In Suriname waren deze zendelingen de mensen die 

contact hadden met de slaven, in hen broeders en zusters zagen, Ze leerden 

hen lezen en ze vertelden over de liefde van God 

Het is goed om in die oude geschiedenis te duiken en om te vernemen hoe 

God mensen bewogen heeft om zijn boodschap te verspreiden. 

Zr Henny Bruinsma 

 

DANKZEGGING AAN DE DRIE-EENHEID 

 Goede God,  

Onze Heer Jezus, Christus heeft de dood overwonnen en wij met Hem. 

Zing de Heer een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan. Hoe 

vaak  worden deze woorden niet uitgesproken of gezongen? 

Soms valt het gejubel ook stil, als we menen geen reden daartoe te 

hebben, indien dingen anders lopen dan we voorzien hadden. Mens en 

wereld zijn een groot raadsel. Alles lijkt zo ingewikkeld. Hoe meer we 

weten, hoe meer we elkaar niet begrijpen en hoe meer wij gaan 

begrijpen, dat we niets meer weten. Maar God komt ons ten alle tijde te 

hulp in onze verlorenheid. 

Daarom bidden wij tot de Heer om ons te  helpen de relatie met Hem 

zuiver te houden, zodat er niets ons in de weg zal staan om de geweldige 

liefde en genade, die God naar ons uitstrekt te ervaren. 
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Help ons blijmoedig volhardend te zijn in het geloof, want God, U kunt 

donker doen opgaan in Licht. Zo mogen wij opnieuw  leven, want het 

oude gaat voorbij en het nieuwe is begonnen. God, U geeft door Jezus 

Christus ons de toegang tot Uw troon en de openbaring van de poorten 

van uw koninkrijk. Jezus Christus heeft ons door zijn dood en 

opstanding vrij gemaakt van zonden, waardoor wij onder uw hoede  als 

kinderen Gods veilig en geborgen zijn. 

 Loof de Heer, want Hij is goed. Laat nu je blijde boodschap klinken, 

want de Heer heeft zijn blijde boodschap aan ons bekend gemaakt. 

Jezus heeft God en mens door zijn lijden verzoend. Daarom zal God op 

voorspraak van zijn Zoon Jezus de wereld niet overlaten aan de chaos, 

die wij zelf scheppen. God is begaan  met ons. God vergeeft en doet 

wonderen. Laten wij hierop bouwen, vergeving vragen en bidden om tot 

inkeer te komen . Weet u; in de Bijbel komt ook het Woord bouwen en 

Vertrouwen veel voor. In de gemeente spreken wij over gemeente-

opbouw. Ja, broeders en zusters ook in de gemeenten behoren wij aan 

gemeente opbouw te doen om ons geloof, liefde voor elkaar en 

saamhorigheid op te bouwen en te  versterken. Het is  ieders 

verantwoordelijkheid en een ieder behoort een steentje hieraan bij te 

dragen naar de genade gaven Gods. U die alles hebt gemaakt, de hemel 

en de aarde. 

Alles wat leeft, groeit en bloeit. Wij danken u voor zoveel rijkdom. 

Tegelijk bidden we voor kracht. Kracht om er voor elkaar te zijn en 

voor Uw schepping. Heer wij weten dat u niet loslaat wat Uw hand 

begon. U bent altijd trouw, vandaag, morgen en in de toekomst. Dank U 

Heer, Amen. 

Zr. G.Wijsman  

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

Wie de kraan dicht houdt, zal nooit ontdekken hoe het water smaakt. 

 Gijs Miedema (Nederlands aforist en dichter 1951-2001)  



6 
 

GEMEENTEBERICHTEN. 

Doop  

Op 13 juni 2021   is gedoopt Shakir  Shiva  Jamar  Fräser  

Overlijden  

*  25 Mei is in Capelle a/d IJssel overleden Harrij Gordon Mac Donald, 

82 jaar. De crematie plechtigheid vond plaats op 30 Mei in 

Crematorium Schollevaer.  

*  26 Mei is in Rotterdam overleden Josephina Theodora Velder,        

70 jaar. De graflegging vond plaats op 4 Juni op de Alg. Begrfplts 

Crooswijk.  

*  1 Juni is in Rotterdam overleden Rita Rosaline Oehlers-Kambel,       

75 jr. De graflegging vond plaats op 8 Juni op de Zuider Begrfplts.  

*  3 Juni  is overleden in Dordrecht Willem Frans van Ommeren, 89 jr.    

De graflegging vond plaats op 10 Juni op de begraafplaats Essenhof in 

Dordrecht. 

* 10 juni is in Rotterdam overleden Frank Lobman, 65 jaar. De uitvaart 

vond plaats op 18 juni op Begraafplaats-Crematorium St Laurentius. 

 

 

KB: Kerkelijke Bijdrage. 
In deze periode heeft EBZG meer dan ooit uw steun nodig. 
U kunt uw bank opdracht geven om maandelijks een bedrag over te 
maken. U hebt er dan zelf geen omkijken meer naar. 
 
Het IBAN-nummer is NL29INGB0007648530  
t.n.v. EBZG, Postbus 3421, 3003 AK Rotterdam 

Willen we onze gemeente voortzetten dan is het nodig dat we 
allemaal een bijdrage leveren. 
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In Memoriam br. Willem Frans van Ommeren 
Het leven van Willem Frans van Ommeren 

mocht 89 jaar duren. Een leven waarin hij zijn 

talenten benut heeft en gegeven heeft wat hij 

had.  Het overlijden van br. Willem Frans van 

Ommeren heeft ons zeer verrast. Hij mocht dan 

wel de leeftijd van de zeer ouden hebben, maar 

hij had iets onsterfelijks over zich.                            

 

Hij veranderde niet, hij zorgde goed voor zichzelf en had een jeugdige 

leeftijdloze uitstraling. We hebben afscheid genomen van een 

bijzonder mens, een man die geleefd heeft en het leven nog niet moe 

was, integendeel!                                                                                                                       

Willem Frans van Ommeren was Inspecteur van Onderwijs bij de EBG-

Scholen in Suriname en zat eveneens in het bestuur van voetbal 

Vereniging Transvaal. Hij was zeer geïnteresseerd in sport. Een jaarlijks 

hoogtepunt was de Vierdaagse van Nijmegen.  Maanden van tevoren 

trainde hij voor dit evenement en had hij voorpret vanwege alle 

mogelijke ontmoetingen.                                                

Bij de voorbereiding hoorde ook op zondag de wandeling van 

Dordrecht naar de kerk in Rotterdam-Noord. De laatste jaren was 

deelname aan de 4-daagse hem afgeraden.                                                                                                                                                       

Broeder Wim van Ommeren was een trouw bezoeker/lid van onze 

gemeente. Hij verzorgde regelmatig de kerkdienst. Hij was een man 

met veel levenservaring en het onderwijzen heeft hem nooit 

losgelaten. Daarnaast konden wij altijd een beroep op hem doen in 

verband met het leiden van een kerkdienst, begrafenis en/of 

dankdienst. Hoe moeilijk hij zelf ook zat, hij probeerde ruimte en tijd te 

maken om de taak te vervullen. We zullen zijn warme persoonlijkheid 

missen, we bidden om kracht en steun voor zr. Joan, de kinderen en 

kleinkinderen.        Cecil R.Muler   
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VAN HET BESTUUR. 

Beste broeders en zusters, 

De tijden veranderen,  we hebben weer meer bewegingsvrijheid dank 

zij de vaccinaties. In grote aantallen ondergaan we deze prik en we 

halen opgelucht adem als we ons mogen reken tot de groep 

gevaccineerden. De kou is nog niet echt uit de lucht want een nieuwe 

dreiging komt er op ons af, maar we weten intussen om te gaan met 

een mondkapje, met het ‘ellebooggroeten’ en de 1,5 meter afstand. 

We hoeven ons van te voren ook niet meer op te geven, kortom, we 

zijn weer min-of meer vrij.  

Sinds enkele weken zingen we ook weer. Het moet wel weer wennen, 

maar oefenen baart kunst.  

Toch mogen we de dreiging niet vergeten en kunnen we ons gelukkig 

prijzen als we – tamelijk – onbezorgd verder kunnen. 

We missen – een beetje de muziek van You Tube en we moeten weer 

aan onze eigen klanken wennen, maar laten we svp weer met hart en 

mond zingen. We zijn  dan nog geen koor maar we zingen wel met ons 

hart.  

Namens het Bestuur C.R Muler 
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FINANCIEN 

Collecten  

Jan. - Juni 2021   € 2937,78  

Bijzondere Diensten  

15.04  C. Zebeda  60 jr.  €   75,--  

22.04  S.G. Benjamin  50 jr.  -   59,15  

23.05  G. Grens  90 jr.  -   50,--  

24.05  M. Levenswaard 85 jr.  -  120,--  

30.05  J. Strijder    -    36,15  

               A. Nooitmeer  75 jr.  -  100,--  

05.06  H. Kammeron  65 jr.  -    75,--  

  

Keuken   €  1601,--  

Giften  

Febr.  zr. G. Bendt  €   25,--  

Mrt  br. F. Rechards  -    50,--  

April  fam. Clare  -    65,--  

Mei  fam. Kappel  -  150,--  

               zr. E. Zeefuik  -    50,--  

Juni  fam. Velland  -    50,--  

 fam. Fräser-Spa  -  230,--  

 Troost/Rouw/Afscheid  

03.04  W. Kappel  54 jr. ` €  161,31  



10 
 

Gesprek met een gemeentelid 

Hij treedt niet graag op de 
voorgrond, maar is al jaren een 
belangrijke steunpilaar van 
EBZG als onze geluidsman. Ook 
buiten onze gemeente is hij 
bekend bij voetbal- en 
muziekliefhebbers. Broeder 
Reinier (Rein) Herts, die 
afgelopen mei bij EBZG zijn 
belijdenis heeft afgelegd, staat 
in deze editie van KN in de 
schijnwerpers.  

 
Reinier Michel Herts werd op 29 januari 1947 geboren in Paramaribo 
aan de Waaldijkstraat, die in die tijd Grote Dwarsstraat heette, als 
derde kind in een samengesteld gezin. Moeder Eduwardina was 
huisvrouw en vader Sjaak was op de vaart. Reinier was veel op zichzelf 
sprak weinig. 
Hij had weinig vrienden, maar voetbalde graag, hij deed niets liever. In 

een poging te voorkomen dat hij altijd buiten was sloot een grote neef 
hem vrijwel dagelijks op onder de trap, tevergeefs.  
Reinier ontwikkelde ook een liefde voor techniek, met name voor brom- 
en motorfietsen. Hij was één van de eerste Surinamers die een KS 
reed. Een KS zit tussen een bromfiets en motorfiets in. Mensen die 
hem uit die tijd kennen weten dat hij nadien op een Honda 300CC met 
een groene lamp reed. Hij sleutelde graag aan motoren en koos 

daarom na de Zuiderstad-, de Franklin- en de Bernhardschool voor de 
LTS.  

Onze broeder vertelt: “In het verleden achtte men de Mulo hoger in 

dan de technische school, maar dit is niet juist. Wij kregen op de 
technische school vakken zoals algebra, meetkunde en werktuigkunde 
uit dezelfde boeken als de kweekschool en de AMS. Wij hebben 
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meegedaan aan de Mulo competitie en zijn altijd als winnaar uit de bus 
gekomen.” 

 
Na de technische school startte Reinier als koelmonteur bij de OGEM 
aan de Saramaccastraat en groeide door tot dieselmonteur.  
 

De echte grote passie van Reinier was voetbal. Het begon met 

straatvoetbal, maar ook vanuit school en werk was hij altijd met voetbal 

bezig.  

In zijn jeugdjaren richtte hij voetbalvereniging "Helmondia" op en 
speelde competities op het Patronaat. Hij heeft daar nog met onze 

dominee Muler gevoetbald. 
Na Helmondia werd hij door Paramout aangetrokken om te spelen 
voor de eerste klasse. Nadien ging hij naar Voorwaarts, waar hij een 
paar jaar in de hoofdklasse speelde. In deze periode speelde hij ook in 
het nationaal jeugdelftal. Enkele jaren voor zijn vertrek naar Nederland 
voetbalde hij voor Robinhood. Broeder Reinier denkt er met plezier aan 

terug: “Ik ben nog met Robinhood naar Trinidad gereisd. Bij terugkomst 
kreeg ik een oproep voor de trainingen voor het nationaal elftal. Ik 
stond in die tijd bekend als ‘Stopper Herts’, het waren mooie tijden.   
In 1972 zou ik met Robinhood een trip maken naar Brazilië, maar daar 
heb ik van afgezien om naar Nederland te komen.” 

 
Vanwege zijn vliegangst reisde hij met de boot naar Nederland. Het 
was geen gemakkelijke reis. Hij had nooit gedacht dat de zee zo 
gevaarlijk kon zijn.  
Eenmaal aangekomen in Nederland werd hij als elektromonteur 
aangesteld bij Walco,een dochteronderneming van de OGEM. Daar 
werkte hij 3 maanden en volgde toen een opleiding tot elektrisch 
lasser. Na het behalen van zijn gronddiploma’s werkte Reinier 12 jaar 
lang bij Feyenoord en HVO. In deze periode liep hij helaas een dubbele 
hernia op, waarvoor hij in 1984 werd afgekeurd. 
Ook in Nederland vervolgde Reinier zijn passie voor voetbal en speelde 
voor Fortuna Vlaardingen, maar haakte af vanwege de kou. Jaren later 
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speelde onze broeder, die intussen meer aan de kou gewend was 

geraakt, nog voor de clubs  Real Parbo en Zwarte Pijl. 
 
Muziekliefhebber Reinier heeft zijn geluidsboxen altijd zelf gemaakt en 
heeft grote waardering opgebouwd en bekendheid gekregen als DJ bij 

Space Ball. Hij werkte ook als geluidsman bij grote Surinaamse bands 

als Sabakoe, Caribbean Combo, Master Blaster en Combinatie 16. Hij is 

met Sabakoe en Caribbean Combo ook twee keer naar Amerika 

afgereisd en is met deze bands ook naar Suriname geweest. 

 
Ook nu nog kan br. Rein trots zijn op een mooie collectie aan 

geluidsapparatuur, platen en cd's. 
 
Na jarenlang in de muziekwereld gezeten te hebben, haalt br. Rein 
momenteel veel voldoening uit zijn aansluiting bij de EBZG- 
gemeenschap. Zijn liefde voor muziek laat hij nu in de kerk op een 
andere manier zien. 
Br. Rein komt uit de EBG familie Doelwijt-Herts. Hij is als kind door 
dominee Polanen gedoopt. Zich aansluiten bij de EBZG-gemeenschap 

voelde voor hem als thuiskomen.  
 
Onze broeder is een bescheiden man die geniet van het gezelschap van 
anderen, maar zelf niet graag in de schijnwerpers staat.  
Hij voelt zich thuis bij de EBZG en waardeert het dat hij geaccepteerd 
wordt voor wie hij is.  
 

Br. J. Lynch 

 

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

Je kunt maar op één manier de grenzen van het mogelijke ontdekken: 
door je er een stukje overheen te wagen in het onmogelijke. 

Arthur C. Clarcke (Engels sciencefiction schrijver en futuroloog 1917-2008)  
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RECEPT: Gegrilde zalm met tomaten-citrus salsa 

Baktijd: 12 minuten Totale tijd:20 minuten  

Ingrediënten 

1 sinaasappel 

1 lemmetje 

250 gram cherrytomaten 

5 gram munt 

100 gram kalamata olijven 

4 eetlepels olijfolie 

4 zalmfilets met huid 

 

Bereidingswijze 

Schil de oranje en witte schil van de sinaasappel en snijd de vrucht in 
kwarten. Snijd de kwarten in plakjes. Rasp het groene gedeelte van de 
schil van de limoen en pers de vrucht uit. 

Snijd de cherrytomaten in kwarten en verwijder de zaadlijsten.  
Hak de blaadjes van de munt fijn en de olijven grof.  
 
Meng voor de salsa de sinaasappel, tomaat, munt, olijven, sap en rasp 
van de limoen met 2 eetlepels olijfolie en breng op smaak met peper 
en zout. 

Bestrijk de zalm met de rest van de olijfolie en bestrooi met peper en 
zout. Gril de zalm op de barbecue, gril of in een grilpan op de huidkant 
in circa 8 minuten goudbruin en rosé van binnen.  

Keer na 6 minuten. Serveer met de tomaten-citrussalsa. 

 

Eet Smakelijk       Br. J. Lynch  
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Een schreeuw om aandacht 

Een jonge en succesvolle manager van een groot bedrijf reed eens door een 
buurt in zijn nieuwe Jaguar. Hij reed iets te snel, maar keek toch uit naar 
overstekende kinderen die tussen de geparkeerde auto’s vandaan konden 
komen. 

Langzaam minderde hij vaart toen hij dacht iets te zien. Maar terwijl zijn auto 
passeerde zag hij geen kinderen. In plaats daarvan knalde er een grote steen 
tegen de zijkant van zijn auto aan. Hij trapte op de rem en reed de auto 
achteruit naar de plek waar de steen de auto had geraakt. 

De boze bestuurder sprong uit de auto, en greep het eerste het beste kind 
dat hij zag. “Hey! Waar was dat voor nodig? Ben je helemaal gek geworden? 
Dat is een splinternieuwe auto en jij gaat voor de kosten hiervan opdraaien 
jongetje!” 

De jongen begon te huilen. “Alstublieft meneer, het spijt me, maar ik wist 
niets anders te doen. Het is mijn broertje…”, zei hij, “Hij rolde van de stoep en 
viel uit zijn rolstoel en hij is te zwaar voor mij om hem te tillen.” 

Dikke tranen rolden over zijn wangen toen hij vroeg: “Wilt u hem alstublieft 
weer in zijn rolstoel helpen? Hij heeft zich pijn gedaan, maar hij is te zwaar 
voor mij.” 

De bestuurde probeerde de brok in zijn keel weg te slikken terwijl hij de 
gehandicapte jongen optilde en hem weer in zijn rolstoel zette. Met zijn 
chique zakdoek veegde hij de schaaf- en snijwonden af. Na een snelle blik op 
de jongen zag hij dat alles goed met hem zou komen. 

“Dank u. God zegene u.” zei de dankbare broer tegen de vreemde man. 

Te aangedaan om nog iets te zeggen zag de man hoe de kleine jongen zijn 
gehandicapte broertje verder de stoep op duwde. Het leek eeuwen te duren 
voor hij weer bij de Jaguar was. 
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De schade was goed te zien, maar de bestuurder heeft het nooit laten 
repareren. Hij hield de deuk om hem er aan te herinneren dat je nooit zo snel 
door het leven moet gaan, dat iemand een steen naar je moet gooien om je 
aandacht te krijgen. 

God fluistert in onze ziel en spreekt in onze harten. Soms, wanneer we geen 
tijd hebben om naar hem te luisteren, moet Hij een steen naar ons gooien. 

Het is onze keus. God heeft geen dagen zonder pijn beloofd, geen lach zonder 
traan, geen zon zonder regen, geen overwinning zonder moeiten, maar Hij 
belooft kracht voor de dag, troost voor de tranen, en licht op onze weg. 

        Br. J. Lynch 

 

Verhaal over het gebed van de Rabbi en zijn zoon 

 

Op een keer kwam een rabbi uit Krakau de kamer van zijn zoon  

binnen. Hij zag dat zijn zoon aan het bidden was. 

In de hoek van de kamer stond een wieg. 

Vanuit de wieg klonk het klagende gehuil van een klein kind. 

 

De rabbi vroeg aan zijn zoon: “Jongen, hoor je dan niet dat kind ligt te 

huilen?” 

De zoon sloeg zijn ogen op en antwoordde zijn vader: “Maar vader, ik 

was toch aan het bidden, ik was met mijn gedachten bij God.” 

 

De rabbi schudde zijn hoofd en zei: ’wie met zijn gedachten bij God is, 

die hoort een kind dat huilt. Als hij een vlieg niet ziet en een kind niet 

hoort huilen, dan is hij niet met gedachten bij God, maar dan is hij met 

zich zelf bezig”.  

 

Ingezonden door zr. G. Bendt Wijsman 

Bron IKON Pastoraat jaar 2003  
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K L E U R P L A A T 
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Bijbelfilippine 

Waarschijnlijk moet u er de bijbel bij pakken om deze puzzel goed in te 
vullen. In de dik omkaderde kolom komt dan een kerkelijk begrip te 
staan. U wint er geen prijs mee, maar wij hopen dat u er toch veel 
plezier aan beleeft. 
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1 De rivier de Pison stroomt om dit gebied heen (Genesis 2) 
2 Bij haar vonden de spionnen van Jozua onderdak (Jozua 2) 
3 Zij wilde Mara genoemd worden (Ruth 1) 
4 Kennis maakt verwaand; alleen dit bouwt op (Korinthiërs 8) 
5 Toon eerbied voor uw vader en uw ...... (Deuteronomium 5) 
6 Na 40 jaar zou de heer de Egyptenaren weer terug brengen naar ... 

(Ezechiël 29) 
7 Met haar begon Simson een verhouding (Rechters 16) 
8 Zoveel kinderen kreeg Job na zijn beproevingen (Job 42) 
9 Hiermee liet Mordechai het bevel verzegelen (Ester 8) 

10 Deze engel werd naar Maria gezonden (Lucas 1) 
11 Zoveel nachten zat Jona in de buik van de walvis (Jona 2) 
12 Grootvader van Jozef, de man van Maria (Matteüs 1) 
13 Wie aan mijn volk komt, komt aan mijn ...... (Zacharia 2) 

 

 

Oplossing vorige Bijbelfilippine: Eerstgeboorterecht 
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