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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
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KERKDIENSTEN.

Over het hervatten van de kerkdiensten
Vanuit de Beheerraaad van Advent is ons meegedeeld:
“Helaas is de kerk op dit moment nog gesloten voor
activiteiten en zijn wij bezig met het maken van plannen om
terug te keren naar een 1,5 meter kerk.
Er zullen maatregelen voor bezoek en gebruik van ons
kerkgebouw gecommuniceerd worden aan alle gebruikers en
dus ook aan jullie.
Op dit moment zijn wij samen met het bestuur
(departementshoofden) hiervoor een plan aan het maken en
zullen in de komende weken communiceren wat mogelijk is.
Wij kunnen helaas op dit moment nog geen toezeggingen
doen maar komen hierop terug.”
Het is op dit moment dus nog niet aan te geven wanneer de
diensten van EBZG in de kerk weer kunnen beginnen.
Zodra wij meer weten zullen wij u verder informeren d.m.v.
onze bekende bronnen.
* * * W I J S H E D E N / ODO’s * * *
Mi na bigi ede, kofu no e mis mi.
De zondebok zijn.
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OVERDENKING:

Wat de toekomst brengen moge, ons geleidt des Heren hand
Mijn waarde broeders en zusters,
Uit een liturgie van de maand december van het vorig jaar hebben wij
ons als christenmensen in Gods huis ons de toekomst tegemoet
gezongen. Wij hebben allen blijmoedig en uit volle borst gezongen.
Zingend de toekomst tegemoetziend getuigde op onze wijze van
vertrouwen, vertrouwen dat hoe de toekomst zich zou mogen
aandienen er één ding vaststond: Wij gaan aan Gods hand. Die hand
geleidt ons veilig als geloofsmensen in het vast vertrouwen.
Wij zongen zonder te weten wat de toekomst voor ons in petto had.
Vandaag de dag zijn en worden wij met die toekomst geconfronteerd
Die toekomst is voor ons heden, het heden ons nog nooit eerder op
deze wijze gepresenteerd. Obstakels op onze levens- en geloofswegen,
pijn en verdriet voor velen, al dan niet met steun vinden in de
Godshoede.
Het kan zijn dat die toekomst met al zijn beproevingen ons geloof op
de proef zal stellen
Ons geloof dat even een zwak schakelmoment was gaan kennen. Dan is
het zelf de grootste Christenmens als wij zwakkelingen, angstigen die
roepen: ’Eli, Eli Lamach Sabachtani’
God, Hand, waarom heeft U ons verlaten? Waarom laat U ons aan
angst en bangheid ten gronde gaan? Het is dan weer die Grote God die
ons aanziet en vraagt: “Mijn kinderen, waarom zijn jullie zo
kleingelovig? Daarom- reeds daarom mogen wij onze hoop, ons
vertrouwen op Hem vestigen
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Die hand geleidt ons veilig. En die hand zal ons ook vandaag geleiden,
ons beschermen.
Daar bidden wij voor: ‘Ik heb geloofd en daarom zing ik’
Wij zullen blijven zingen Hoe zwaar de tijden die zich aandienen ook
mogen zijn.
Wij gaan de uitdaging als christenmensen aan de geleide hand te
volgen.
De Hemelse Vader is ons nabij en staat ons bij ook door kracht van en
in ons bidden
In Jezus’ Name, Amen
Ik mis de Gemeente, ik mis jullie
Br. Ruben Roozer
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GEMEENTEBERICHTEN.
Overlijden
* op 27 Maart is overleden Hanna Lisette Mijnals, 58 jaar.
De begrafenis vond plaats op 9 April op de Alg.Begrfplts Crooswijk.
* 3 April overleed te Rotterdam Georgetine Antoinette Promes,
71 jaar. De crematie vond plaats op 8 April in Crematorium R’dam-zuid.
* op 11 April is overleden Agnita Clodette Giersthoven-Cornet, 77 jaar.
De begrafenis vond plaats op 20 April op de Zuider Begrfplts.
* 28 April overleed te Goes, Eugène Humbert Zaalblok, 82 jaar
De crematie vond plaats op 4 Mei te Maassluis.
* op 12 Mei is overleden Urene Louise Grien, 80 jaar.
De begrafenis vond plaats op 19 Mei op de Alg. Begrfplts Crooswijk.
* op 21 Mei is overleden Herbert Ludwig Winter, 62 jaar
De begrafenis vond plaats op 29 Mei op de Zuider Begrfplts.
* 1 Juni overleed te Capelle a/d IJssel, Hermine Hortencia Vera
Shakison-van Bossé, 84 jaar. De begrafenis vond plaats op 10 Juni
op de Oosterse Begrfplts, Amsterdam.
* op 5 Juni is overleden Cecyl Erwin Cairo, 69 jaar. De crematie vond
plaats op 11 Juni in Crematorium St. Laurentius.
* 7 Juni overleed Stanly Eddy Ruben Thijm, 62 jaar. De crematie vond
plaats op 16 Juni in Crematorium in St. Laurentius, Rotterdam.
* op 23 Juni is overleden te Rotterdam Hans Siegfried Ronald Bosk,
75 jaar. De crematie vond plaats op 29 Juni in Crematorium
Schollevaer, Capelle a.d IJssel.

* * * W I J S H E D E N / ODO’s * * *
Ala switi abi en bita
Er is geen koe bont of daar is een vlekje aan.
Alanya ben grun bifo a lepi.
Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd.
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VAN HET BESTUUR.
Beste zusters en broeders.
Het is nu ruim vier maanden geleden dat wij elkaar fysiek ontmoet
hebben tijdens onze zondagsdiensten in de kerk. Wat leek op iets van
voorbijgaande aard (Coronavirus COVID 19) is nu iets waar wij mee
moeten leren leven.
Wij als bestuur missen ons samenzijn , het samen kerken, onze
gemeenteleden. Wij proberen in deze periode daarom zoveel mogelijk
telefonisch contact op te nemen met onze leden;
Hoe het met hun gezondheid is, en als ze het redden in deze moeilijke
tijd? Hoe het gaat met hun familie, hun dierbaren?
Om hun te laten weten dat we aan hun denken en hopen dat wij weer
bij elkaar zullen komen misschien niet " vandaag " dan wel " morgen".
Wij zijn ervan overtuigd dat met Gods hulp alles goed komt. Hij maakt
recht wat krom is, Hij is het begin en het einde en het is Zijn wil die
geschiede.
Wij wensen u en uw dierbaren GEZONDHEID toe.
Houd vol
Houd moed
Stay safe
Het Bestuur van de EBZG

* * * W I J S H E D E N / ODO’s * * *
Mi na sabaku, na sei watra mi e tan.
Zijn ziel in lijdzaamheid zetten. Berusten in zijn of haar lot
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FINANCIEN
Bijzondere Diensten
09.05 A.P. Samsey-Burnet
Troost/Rouw/Afscheid
11.04 A.C. Giersthoven-Cornet
24.04 H.L. Mijnals
28.04 E.Th. Spa
04.05 E.H. Zaalblok
05.05 C.E. Cairo
15.05 G.A. Promes
19.05 U.L. Grien
25.05 T.A. Corte
16.06 S.E. Thijm

55 jr.

€ 75,--

84 jr.
58 jr.
85 jr.
82 jr.
69 jr.
71 jr.
80 jr.

€ 125,-- 325,-- 250,-- 100,-- 200,-- 250,-- 99,65
- 125,-- 200,--

62 jr.

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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Toen God er niet was....
Eenzaam en leeg
Pijn en verdriet
Angst die zijn weerga niet kende
God Die maar zweeg
Roerde Zich niet
Leek er Zijn blik af te wenden
Machteloos, boos!
Elke dag vrees
Niemand die wist wat er speelde
sterkende moed
geloof dat herrees
"Christus Die al het leed heelde"
Wetend Hij hoort
Ziet wat gebeurt
Biddend om licht in het duister
En dan die dag
Geen angst bespeurd
God in Zijn glorie en luister
Redde Zijn kind
Van het bedrog
Bracht al het dode tot leven
Toen God er niet was...
Was Hij er toch!
Hij heeft nieuwe kansen gegeven
Deze maand mag ik een gedicht van mijn hand toelichten. Ik heb het hier niet
eerder geplaatst.
Misschien wel omdat het heel dicht bij mij staat en een stukje van mijn leven
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zo pijnlijk, maar ook verlossend weergeeft. Toch heb ik gekozen voor dit
gedicht, omdat het mij er steeds aan herinnert dat God groter is dan welk
probleem ook...

Hij is getrouw, altijd!
Toen God er niet was...
Een zin die in mijn leven een periode duidt waarin ik mij vaak door God
vergeten heb gevoeld.
Een donkere periode van ruim 8 jaar waarin ik God gebeden heb naar mij om
te zien, mij letterlijk te redden van mijn beul, smekend om moed, zodat ik
weerstand bieden kon, maar bovenal intens verlangend gezocht naar echte
onvervalste liefde.
Niemand in mijn directe omgeving waar ik bij terecht kon, omdat mijn
duistere, pijnlijke geheim, met niemand gedeeld mocht worden.
Bij dat gebrek, heb ik mij mogen wenden tot papier... en sindsdien schrijf ik al
wat mij bezighoudt en mijn leven raakt van mij af in gedichten...
Een gave die ik nu als Gods hand in mijn leven zie. Op papiertjes die ik onder
mijn matras verstopte verhaalde ik God alles wat mij overkwam, zocht ik Zijn
troost, bad ik Zijn Vaderhanden om mij heen...
En ik vond troost! En voelde Zijn armen...
Het leek niet genoeg, destijds... Ik heb echt gedacht alleen te zijn... zelfs door
God te zijn verlaten.
Nu mag ik weten dat Hij mij gedragen heeft en een uitweg heeft geboden...
Hij heeft mij, een jong meisje, gevoed en gesterkt zodat ik op dat ene cruciale
moment mijn rug kon rechten en mijn boeman bevend van angst, maar
vertrouwend op Gods hulp, weerstand heb kunnen bieden...
Een geweldige toekomst lag voor mij... En God leefde met mij mee...
De satan is echter een geduchte tegenstander. Waar een mens dichter naar
God groeit, zal hij er alles aan doen die “vergroeiing” in de weg te staan. En
ook bij mij is dat gelukt! Maar wederom heb ik mogen ervaren dat God
groter, machtiger en sterker is dan al het duister dat een mens kan grijpen.
Gods liefde is zo oneindig veel groter dan alle kwaad...
En dat maakt dat mijn hart elke dag opnieuw een vreugdedansje maakt,
wetend dat hij mijn kapotte leven inhoud en richting wil geven.... Wandelend
op Zijn paden die mij straks doen binnengaan in Zijn eeuwigheid.
Ik dank God elke dag, dat juist toen ik dacht dat Hij er niet was... Hij er toch
was!
Gods zegen, Elsien Wagenaar
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Slavernij…. Gedeelde Vrijheid en identiteit
Een impressie van de Keti Koti kerkdienst 26 juni 2020 in de
Hoflaankerk te Rotterdam.
Ieder jaar is er een gezamenlijke kerkdienst om de afschaffing van de Slavernij
te gedenken en onze vrijheid te vieren.
Helaas waren er dit jaar i.v.m. de coronacrisis maar 30 gasten in de kerk
aanwezig.
Maar de vreugde was groot omdat het fijn was om na meer dan 3 maanden
weer in levende lijve een kerkdienst te bezoeken.
De kerkdienst was op de stream bij Open Rotterdam en op Youtube, dus
hebben naast de 30 kerkgangers ook nog honderden mee gekeken.
Naast de overwegingen is de dienst nog opgeluisterd door een muziekgroep
van Ricardo Polak, het orgel werd bespeeld door Richard van de Berg
begeleid door een trompettist.
De eerste schriftlezing en overweging vanuit EBG-Rotterdam Centrum is
genomen uit Genesis 37:23-36.
Jozef werd als slaaf verkocht door zijn broers, na alle wreedheden die hij
heeft meegemaakt is hij nooit rancuneus geweest hij heeft zijn broers
vergeven.
De tweede schriftlezing vanuit Holland Methodist Church, uit Filemon: 8-17
Onesimus was een slaaf die als vrij mens door Paulus de wereld in werd
gezonden. Voorganger verwijst naar de Onesimus zaal achter in de kerk.
De overweging vanuit de Protestante kerk Kralingen was een persoonlijk
verhaal van de voorganger. Zij vroeg zich af of er niet een voorganger was die
de slavernij toen, 157 jaar geleden, afgekeurd had. Er was inderdaad verzet
maar zo klein dat degenen die protesteerden er weinig tegen in konden
brengen.
Kortom de overwegingen gingen over: in verzet komen, je
verantwoordelijkheid nemen, en niet wegkijken.
De les die wij hieruit moeten leren: vrijheid is een groot goed, wij zijn vrij als
we de ander ook de vrijheid gunnen.
Het was een fantastische dienst, een dienst om lang over na te denken.
Zr. Emmy Chan Jong Chu
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Het Keti Koti gebed is dit jaar aangeleverd door
dominee Harold Schorren, citypastor:
Gij, Aanwezige,
met verdriet en met schuld
erkennen en gedenken wij
de pijn en het lijden,
de martelingen en de dood,
in een onuitwisbaar verleden
van goddeloze slavernij.
Waar mensen elkaar ontbraken
was U aanwezig met uw liefde;
tot troost, tot moed,
als weerwoord
en bevrijdende toekomst.
Zo zingt U ook nu in vele harten
het lied tegen het oordeel
en de onderdrukking
die nog steeds bestaan
en ook vandaag
pijnlijk zichtbaar en voelbaar zijn.
Wij bidden U:
dat wij nooit wegkijken
of de tranen ontkennen,
dat wij elkaar niet gevangen houden
in verdriet of in schuld,
maar elkaar bevrijden
uit onze eigen slavernij.
Bevrijd ons van onze ketenen,
dat wij elkaar zien
als zegen en toekomst,
kinderen van uw liefde.
Amen.
11

Mi lespeki GRANSMA

Tide, tide wi de memre un’,
Fu singi singi en kari un’ nen,
Fu memre den katibo yari di psa someni tenti yari,
Wan tiri momenti fu memre den Mama, den
Granmama, den AFO, den TROTO, den OHO, den
NANA, den TIA,
nanga ala den wan fu bifo, bifo.
Mek’ wi tak’ den grantangi en gi den grani,
fu kari den Nen.
Katibo marki wi de tyari,
na in’ wi denki, in wi taki,
sonten na ini wi du,
Mek’wi tan memre den,
mek’tan kari den nen en gi den wan sten,
Mek’ wi gi den na grani ala yari fu tan kari den
Nen,
ma spesrutu fu tan memre Den.

Ruud Watson (Dichtersgroep Trifosa)
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Gesprek met een gemeentelid

Work in silence and make success
be your noise, alles op zijn tijd!”
Bovenstaande quotes zijn van Gillermo Marciano
Babel. Hij is geboren op zondag 13 april 1997 in
het Franciscus Gasthuis in Rotterdam en is een
jong, dynamisch, actief bovenal onmisbaar lid uit
onze kerk. Zijn ouders zijn Julia Tjien Fooh en
Steve Babel. Broeder Gillermo is het derde kind uit het gezin. Hij heeft
nog een oudere zus en broer, en twee broertjes. Gillermo is opgegroeid
in Ommoord en heeft een fijne jeugd gehad waarbij het buiten spelen
zowel in de zon, regen of sneeuw vaak aan de orde kwam. Ook werd er
regelmatig over het hek van SV. Ommoord geklommen voor een potje
voetbal of busje trap (soort balspel). Zijn schoolperiode begon op de
Katholieke basisschool De Horizon in Ommoord. Vervolgens ging hij
naar Toorop Mavo van 2009- 2010. Tijdens één van zijn vakanties naar
Suriname liep hij een infectie aan zijn voet op waardoor de school
gedurende 3 maanden niet bezocht kon worden. Het resultaat was dat
hij het leerjaar zou moeten overdoen. Gillermo vond dat geen goed
idee en ging liever een niveau lager dan te doubleren. Hij schreef zich
daarom in op de school Prinses Irene niveau VMBO- kader gedurende
de periode 2010-2013. Na het behalen van zijn Kader diploma, heeft hij
zich voor verscheidene andere opleidingen ingeschreven, waaronder
een oriënterende opleiding van de Marechaussee. Voor deze opleiding
is hij niet aangenomen, en helaas vond de instelling het blijkbaar niet
belangrijk genoeg om hem te vertellen wat de reden hierachter was.
Hoe dan ook, is Gillermo door zijn harde werken toch op een goede
plek terechtgekomen. Hij volgt hedendaags de opleiding Juridisch
Administratieve dienstverlening op het Zadkine College in Rotterdam
Alexander. Dit is een 3-jarige opleiding, waarvan hij nu in het laatste
leerjaar zit.
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Na het behalen van zijn diploma, gaat hij de opleiding leraar
maatschappijleer volgen. Broeder Gillermo wil in de toekomst graag les
geven op VMBO en MBO scholen.
Naast zijn studie werkt hij al 5 jaar bij Domino’s Pizza in Rotterdam. Hij
begon als bezorger en vervult nu al 2 jaar de functie van Shift Manager.
Een leidinggevende functie waarbij hij zoals hij zegt: ”enigszins
verantwoordelijk is voor de winkel.’’ In zijn vrije tijd is hij mantelzorger
voor één van zijn broertjes. Verder helpt Gillermo vooral de ouderen
binnen zijn familie altijd met veel klusjes. Ook in onze kerk is broeder
Gillermo actief als lid van de bijbelstudiegroep. Verder helpt hij
regelmatig met collecteren en is onlangs toegevoegd aan het
beamerteam. Zijn hobby’s zijn fietsen, en lezen van autobiografische
boeken. Het boek dat hij nu leest is de autobiografie van Michelle
Obama. Verder zijn koken en bakken ook zijn hobby’s. Helaas doet hij
dit nu in mindere mate. Zijn lievelingsgerecht is her-heri en dat eet hij
het liefst met zijn vingers.
Op 9 juni 2019 heeft broeder Gillermo zijn Geloofsbelijdenis afgelegd.
De reden dat hij zich hiervoor heeft aangemeld is omdat hij gelooft dat
de Here de aarde en ons geschapen heeft en dat wij een deel van Hem
zijn. Zijn belijdenis tekst luidt: ”Ik leer en onderwijs je aangaande de
weg die je gaan moet. Ik raad je, Mijn oog is op je (Psalm 32:8).“
De Kerk betekent voor hem: Spirituele rust! Het warme zondagse
gevoel dat hij bij de kerk heeft is speciaal en niet in woorden te
beschrijven. Het doet hem goed! Graag ziet hij ook meer jongeren in de
kerk. Hij denkt dat wij dat het beste kunnen doen door: Speciale
diensten en evenementen te organiseren voor oma’s en/of opa’s en
(klein)kinderen. Bijvoorbeeld een ‘’Neem je kind mee naar de Kerk’’
dag, of Samen ontbijten en/of lunchen in de kerk met je
(groot)ouder(s) voor een redelijke prijs.
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Wat hem ook leuk lijkt is maandelijks een lid in het zonnetje zetten en
de familieleden uitnodigen voor de diensten. Dit is ook een methode
om (jongere) leden te werven.
De boodschap van onze broeder aan de kerkelijke gemeenschap is: ‘’In
de kerk moeten wij open staan voor hen die nog nooit of niet vaak bij
ons de kerkdiensten bezoeken. Geef hen het gevoel dat zij thuis horen
in onze kerk!’’
Hij sluit af met de tekst: ‘’God boven alles en heb je naaste lief als
jezelf!’’
Zr. Monique Calor
RECEPT: Cassavekroketten
Bereidingstijd: 15 minuten
Kooktijd 1 uur, 15 minuten
Totale tijd: 1 uur, 30 minuten
Ingrediënten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg cassave
1 tl avocado olie
1 ½ tl Blaka spices Spicy (of andere kruiden naar smaak)
1 (kleine) rode ui
100 gr. (spelt)bloem
1 gr. Blaka spices Mild (of andere kruiden naar smaak)
+/ 200 ml water
150 gr. paneermeel/fijne broodkruimels
Zonnebloemolie/kokosolie om te frituren
Instructies:
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1. Breng water met een snufje zout aan de kook in een kookpan.
Schil ondertussen de cassave en snijd ze in kleinere stukken. Was
de cassave en voeg het toe aan de pan met kokend water. Kook
de cassave in 25-30 minuten zacht. Lek het uit en laat het
ongeveer 10 minuten afkoelen.
2. Snijd ondertussen de ui in blokjes. Verwijder de harde steeltjes uit
de cassave en voeg de stukjes cassave samen met de olie in een
beslagkom. Stamp het geheel zo fijn mogelijk. Je kunt het ook
altijd verder kneden met je handen. Voeg dan de Blaka spices
spicy (of andere kruiden naar keuze) en de stukjes ui toe en kneed
het geheel weer samen.
3. Zorg ondertussen dat je de frituurpan of een pan op vuur met
ruime olie warm maakt. Kneed het deeg in +/- 30 kleine
kroketvormpjes.
4. Pak een schaal en voeg hieraan de spelt, Blaka spices mild (of
andere kruiden naar keuze) en +/- 200 ml water toe en roer het
door. Zorg dat het beslag glad is, maar het moet niet te vloeibaar
zijn. Schenk de paneermeel/broodkruimels in een schaal.
5. Doop de kroketjes eerst in het meelmengsel en rol ze dan door de
paneermeel/broodkruimels. Wees niet te zuinig met het
meelmengsel en de paneermeel/broodkruimels. Wanneer het niet
goed bedekt is, barsten de kroketjes en druipt de cassave naar
buiten.
6. Als de olie in de (frituur)pan goed heet is, bak je de kroketjes in +/2 minuten goudbruin.
7. Serveer met je favoriete saus.
Bron: Blakaonline
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'Een engel stelde mijn zoon gerust'
Plotseling stond de man voor hem

Gelooft u in engelen?
Kunnen wonderen vandaag de dag ook gebeuren?
Als Guurtje Leguijt haar kinderen wil laten inenten, lijkt alles rustig te
verlopen. Totdat een van haar zoons in paniek raakt. Dan gebeurt er iets
onverwachts.
Sportzaal
In het midden van de sportzaal in Alphen aan den Rijn ziet Guurtje Leguijt een
lange rij met tafels naast elkaar staan, zoals kassa’s in de supermarkt. Het is
2002 en ze komt hier met haar kinderen Jacco (13), Marjon (12), Erik (10) en
buurjongen Janos (14) voor de landelijke inentingsactie tegen
meningokokken. Vanwege het autisme van haar zoons, heeft ze haar jongens
vooraf extra goed uitgelegd wat er gaat gebeuren. Dankzij deze goede
voorbereiding stapt Guurtje ontspannen de nagenoeg lege sporthal binnen.
Alles gaat goed, totdat de kinderen aan de beurt zijn.
Paniek
“Erik verstarde ineens: ‘Ik wil dit niet!’ Hij is best een makkelijk kind, maar als
hij iets in zijn hoofd heeft, praat je het er niet zomaar uit. Ik wist dat als hij in
paniek zou raken, dat de andere drie niet meer zouden willen. Dat zou heel
ingewikkeld worden, want ik was alleen met vier jonge tieners.” Guurtje
denkt enkele seconden na wat ze moet doen. Ze ziet dat de andere kinderen
ook al wat onrustig worden van Eriks reactie. Moest ze luchtig reageren of
juist resoluut?
Nooit gezien
“Ineens stond er een man voor ons. Eigenlijk kon dat helemaal niet, want
voor ons was alleen een tafel waarachter de verpleegkundigen zaten.
Daarachter was de verder lege sporthal, dus hij stond er vanuit het niets. De
man legde zijn hand op het hoofd van mijn jongste zoon en zei: ‘Erik, rustig
maar. Het komt goed.’ Ik keek even verbaasd op en dacht: hoe kan dat nou,
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het is zeker de vader van een vriendje? Erik werd meteen rustig. Ik zag de
spanning uit zijn gezicht wegvloeien en zijn schouder ontspannen. Hij liet zich
rustig inenten en de andere kinderen ook. Ik vroeg Erik of hij de man kende.
‘Nee, ik heb hem nog nooit gezien,’ zei hij. Daarna keek ik om me heen om de
man te bedanken, maar ik zag hem nergens meer.”
Een engel?
“We hebben hem ook niet zien weglopen, hij verdween even plotseling als hij
was gekomen,” vervolgt Guurtje. “Erik zei als eerste: ‘Ik denk dat het een
engel was’. Ik dacht meteen dat dat het geweest moet zijn, want ik kon het
op geen andere manier verklaren. Erik vertelde later dat hij zo’n
bovennatuurlijke rust voelde, dat hij zeker wist dat het een engel was.”
Bemoediging
Hoewel dit zestien jaar geleden gebeurde, praten Guurtje en de kinderen en
soms nog over. “Voor mij blijft het een bemoediging dat we dit meemaakten.
Ik was op dat moment helemaal niet aan het bidden of God me wilde helpen.
Maar God wist wat ik nodig had, en hielp me zonder dat ik erom vroeg. Hij
weet eerder dan wijzelf wat we nodig hebben en Hij voorziet daarin. Dat is
het mooiste dat ik aan deze ervaring heb overgehouden.”
Marco van der Straaten
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Het wordt weer licht
Ontferm U, Heer, de wereld is in nood.
En onze angst is zo ontzettend groot.
Het stormt, het waait, de golven huizenhoog.
Waar is Uw teken toch: de regenboog?
Ontferm U, Heer, in deze crisistijd
van veel ellende en onzekerheid.
De stilte schreeuwt, de mensen smeken U:
O God, waar bent U toch? Heer, help ons nu.
Ontferm U, Heer, U bent de God, die leeft,
de schepper, die alles in handen heeft.
U bent de Heer, die boven golven staat,
die stormen stilt en steeds weer verder gaat.
Ontferm U, Heer, en spreek in onze nacht
woorden van leven en ontkiemingskracht.
Daarom is onze hoop op U gericht
en zingen wij het mee: Het wordt weer licht!
Melodie: Blijf mij nabij (LvdK Gezang 392)
Hulshof, Piet

Wedstrijd kleurplaat, doe mee en win!
Houd je van kleuren? Kleur de wedstrijdkleurplaat het mooiste in en
win een leuke prijs. Alle kinderen en/of kleinkinderen tot en met 12
jaar van gemeenteleden van EBZG mogen hieraan deelnemen. De
uiterste inleverdatum bij EBZG bestuur is zondag 30 augustus 2020.
Voor de winnaar ligt een leuke prijs klaar. De winnares van de vorige
kleurplaat is: Jade Linscheer (9 jaar)
Prachtig gedaan Jade, de prijs komt gauw naar je toe.
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WEDSTRIJDKLEURPLAAT

Adam in het paradijs
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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 plezier
aan beleeft.
1
2
3
4
5
6
7
8

10
11
12
13
14
15
16
17
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De spelling van de namen is gehaald uit de nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Tijdens zijn bewind over Syrië vond de eerste volkstelling plaats (Lucas 2)
Samen met haar collega Sifra kreeg zij een wrede opdracht (Exodus 1)
Zoon van Mozes (Exodus 3)
Zoveel jaar na het vertrek uit Egypte sprak Mozes het volk toe
in Moab (Deuteronium 1)
In zijn stad werd de redder geboren (Lucas 2)
Broer van Rebekka (Genesis 24)
Jezus is vol verachting weggeworpen en is nu dit geworden (handelingen 4)
In deze maand ging Nehemia naar Jeruzalem (Nehemia 2)
Hierom vroeg Saul de Amalekiet (2 Samuël 1)
Onder hen hield Salomo een telling (2 Kronieken 2)
Vader van Jesaja (Jesaja 2)
Bij haar mochten de spionnen van Jozua overnachten (Jozua 2)
Haar afstammeling Jaziz werd verantwoordelijk voor de geiten en
schapen van David (1 Kronieken 28)
Deze kleur had het paard dat verscheen toen het tweede zegel
werd verbroken (Openbaring 6)
Deze wilde plant gebruikte Elisa in een gerecht (2 Koningen 4)
Zoveel leerlingen had Jezus (Matteüs 11)
Zoveel jaar regeerde David totaal (1 Kronieken 29)

Oplossing vorige Bijbelfilippine: ONTMOETINGSTENT

*** WIJ SH ED EN

/ ODO’s * * *

Ontiman taki: Ef yu luku na nyingi nyingi fu meti, yu sa sribi nanga
angri bere.
De koe bij de horens vatten
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