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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 13 september 2022 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 

 

datum Tijd Karakter  dienst Voorganger Organist 

 
Juli 2022     

Juli  3 12.00  u Preekdienst C. Muler I. Caster 

Juli  10 12.00 u Preekdienst M. Peroti 
w. 
Sporkslede 

Juli  17 12.00 u Preekdienst C. Muler J.H. v d Kamp 

Juli 24 12.00 u Preekdienst C. Muler I. Caster 

Juli 31 12.00 u Preekdienst A. Blanker J. Simson 

 
Augustus     

Aug. 7 12.00 u Preekdienst A. Blanker I.  Caster 

Aug. 14 12.00.u. Preekdienst M. Peroti W.Sporkslede 

Aug. 21 12.00 u. Preekdienst Bestuur EBZG JH.vd Kamp 

Aug. 28 12.00 u Preekdienst 
Bestuur EBZG 
/C. Muler I. Caster 

 
September     

Sept. 4 12.00u. Preekdienst G. Bendt I. Caster 

Sept. 11 12.00u Preekdienst C. Muler W.Sporkslede 

Sept. 18 12.00 u Preekdienst D.v.Ommeren JH vd Kamp 

Sept. 25 12.00 u. Preekdienst M. Peroti I. Caster 

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

Geheel zichzelf zijn mag men slechts, zolang men alleen is; wie dus niet van 

de eenzaamheid houdt, houdt ook niet van de vrijheid, want slechts 

wanneer men alleen is, is men vrij. 

A. Schopenhauer (Duits filosoof 1788-1860)  
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Overdenking: 

Werken aan een  levendige gemeente van gelovigen 

 

De uitnodiging voor de eerste kerkdienst van de 
Evangelische Broeder en Zustergemeente  Rotterdam luidde 
U bent welkom!!! 
 
Deze woorden herhalen we graag. 
 
De feestdienst voor het 25 jarig jubileum is op  28 augustus 
2022. 
 
In  de komende maanden staat het 25 jarig jubileum van onze 
gemeente centraal. 
 
Korte terugblik op 1997: 
 
Na een turbulente tijd hebben de positieve krachten in 
de  gemeente zich met elkaar verbonden om iets nieuws te 
beginnen. Het overgangsbestuur (Comité Verontruste 
Gemeenteleden van de EBGR) heeft zich ontbonden en samen 
met veel gelovigen is er gezocht naar houvast en structuur. 
 
Een van de veranderingen was de naam. 
 
De gemeente wilde graag herkenbaar blijven als geworteld in de 
Broedergemeente maar tegelijkertijd in de naamgeving de hele 
gemeente benoemen, daarom heeft de Evangelische 
Broedergemeente de toevoeging ‘en Zustergemeente’ 
gekregen. Uiteraard werden zusters inclusief bedoeld, maar de 
jonge gemeente wilde de zusters uitdrukkelijk ook in de naam te 
benoemen. 
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Werkopdracht en doel : 
 
De jonge kerk ( EBZG) opteert voor een open en toegankelijke 
gemeente die op zoek is naar wat verbindt. In deze gemeente 
ben je welkom, je wordt herkend, erkend en gemist. De 
ontmoeting met elkaar ‘Woord’ en gebed staat centraal . 
 
Er gaat een roep uit van deze gemeente.  Met verlangen zie je uit 
naar het moment waarop je elkaar en anderen weer kunt 
ontmoeten. Het is een plek waar je lief en leed mag delen, waar 
je kunt schreeuwen  maar ook mag zingen. In taal en teken word 
je aangesproken 
 
Je beleeft er iets dat meer is dan het gewone… je deelt wat je 
hebt en viert het samen-zijn. Je wordt boven jezelf uitgetild terwijl 
je toch met beide benen op de grond blijft staan. 
 
Bemoedigd, verzadigd en opgeladen kun je weer verder, om wat 
je gekregen hebt te delen. 
 
Die Gemeente heeft élan, ze draagt een vuur in zich, ze straalt 
iets uit en draagt iets over, 
 
Vol vertrouwen, maar zonder arrogantie, is ze in wereld , trouw 
aan het evangelie  en bewogen met allen. 
 
Deze gemeente is een zingende, een spelende, een dansende 
gemeente. Er is ruimte en aandacht voor groot en klein. 
 
In die gemeente proef ik iets van hoe het ooit bedoeld is. Ze 
vervuld met hoop en heimwee, ze inspireert tot bidden en 
werken. 
 
‘Uitgelicht uit KN diverse jaargangen door C.R. Muler en Henny 
Bruinsma” 

/ - - -/ 
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Na Pasen. 
 

In Galilea 
 
De engel zegt: hij is niet hier, 
Want hij is opgestaan. 
Hij leeft voortaan en vraagt aan jou 
Hem achterna te gaan, 
 
Hem achterna, en wat hij deed 
Aan liefde en aan trouw, 
Dat kun jij ook, ga nu op weg 
Hij wacht. Hij wacht op jou. 
 
Wie blind was ziet, wie doof was hoort 
De wanhoop is voorbij 
Hij ging jou voor in liefde doen 
En wacht op jou en mij 
 
( Kees Posthumus) 
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GEMEENTEBERICHTEN 

Overlijden 
 
* Op 10 Mei is overleden in Rotterdam Henna Yvonne Adolphin 
Cooman, 66 jaar. De crematie vond plaats op 18 Mei in Crematorium 
St. Laurentius, Rotterdam-Nrd. 
 

* op 16 Mei is overleden in Rotterdam Joyce Christien Holband, 73 jaar. 
De graflegging vond plaats op 21 Mei op de Begrfplts Selwerderhof, 
Groningen. 
 

* op 19 Mei is in Amsterdam overleden  Wiedeman Christiaan Nassy, 
77 jaar. De graflegging vond plaats op 27 Mei op de New Oosterse 
Begrfplts. 
 

* 25 Mei is overleden in Rotterdam, Regina Agnes Turney, 83 jr. 
De crematie vond plaats op 3 Juni in Crematorium Hofwijk. 
 

* 31 Mei is overleden Joyce Marlène Meilise, 63 jaar, De crematie vond 
plaats op 11 Juni in Crematorium Rotterdam-Zd. 
 

* 17 Juni is in Den Haag overleden Irene Helouise Ramzan-Cadogan, 86 
jaar. De crematie vond plaats in Crematorium Ockenburgh, Den Haag.. 
 

* 18 Juni is in Rotterdam overleden Hermin Urénne Hermelijn,      98 
jaar. De graflegging vond plaats op 28 Juni op de Zuiderbegrfplts. 
 
Troost/Rouw/Afscheid                                
 

11.06               J. Meilise                    €   392,20 
23.06               M. Elburg                   -       39,10 
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FINANCIEN 

Collecten  

Maand  Gemeentewerk Diaconie Huur Zondagssch. 

April €  224,12 €  218,25 €  214,22  

Mei €  282,71 €  192,84 €  227,83  

Juni €  280,79 €  207,55 €  228,20  

          

 Dankdiensten 

 
18.04          R. Promes                   70 jr.               €  119,30         
27.04          Th. Wikkeling                                     -   122,95 
05.06          G.Voorn                                             -   163,45            
    
 
Opbrengst  Jubileumviering                                €  1646,-- 
Witte Donderdag Avondmaal                                 €       53,80 
Goede Vrijdag Sterfuur                                          €       33,70 

 
Giften 
 
05.06               Ebenhaëzer                                        €  100,-- 
19.06               P. Blanker      € 11,- 
 
Huwelijk 
 

11.06               Fam. De Heer-Leter                           €  190,-- 
23.06               fam. E. Marengo - Pryor                   -   186,50        
 

*  * * W I J S H E D E N * * * 
Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens 
de liefde nodig om mens te worden.                       Phil Bosmans (1922-2012) 
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Over dromen.  

Een artikel uit het zomernummer van Open Deur { jrg 24 nr 78, 

ingezonden door  v.d. Donk-van Ouwendijck. 

De gestorven zoon. 

Een “droom“ van jaren geleden een niet te verklaren wonder, dat 

invloed heeft gehad in mijn verdere leven. Een Gods-ervaring: 

”Ik zal er zijn”? Voor mij was het een teken dat er een leiding is 

in ons bestaan. 

24 december 1947  Ik was 23 jaar, woonde bij mijn ouders.  

De dag voor kerstmis had ik vrij genomen om mijn  

moeder te helpen met de voorbereidingen voor de  

kerstdagen. Moeder was prikkelbaar en toen ik vroeg 

waarom, antwoordde zij: “kind, ik heb zó naar gedroomd. 

Ik zal Lex van een berg afrollen. Hij had bloed op zijn  

borst en riep: “mamaaaa”. Zij droegen hem op een plank 

naar een boot. Hij bleef mama roepen en de boot voer 

weg, een indringend “woe-oe-oe” geluid tot hij uit mijn 

zicht verdween. Ik dacht dat ik wakker was geworden 

van het geroep en ik zag Lex naast mijn bed staan.  

Ik kan het niet van me afzetten. Ik troostte haar:                              

“dat is een nachtmerrie, mam, dat komt misschien  

omdat je vol spanning uitkijkt naar het voorjaar als                     

hij thuis komt”.  
 

Mijn broer Lex [ 20 jaar } zat toen als militair in voormalig 

Nederlands-Indië en was betrokken bij de politionele 

acties. 
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27 december 1947 

Een dag na kerstmis. De pastoor kwam op bezoek.  

Niet zomaar. Hij bracht het bericht dat Lex in de  

kerstnacht was overleden, Nadat hij in de nacht van                        

23 op 24 december was aangeschoten. Hij was bediend  

door de legeraalmoezenier. Zijn laatste woorden waren  

“mama”. Het verdriet was onbeschrijfelijk!  

Was de droom van moeder toeval? 

 

April  1948 

De legeraalmoezenier die Lex bediend had, kwam vertellen hoe 

alles was gegaan. Lex was door zijn longen geschoten, van een 

berg afgerold en naar een boot gebracht om naar een hospitaal 

vervoerd te worden. Hij bleef “mama “roepen. In de kerstnacht 

heeft de aalmoezenier hem bediend en is bij hem gebleven tot     

hij is overleden. Was de droom van een moeder toeval? 

 

Februari  1988 

41 jaar later. Moeder was opgenomen in een verpleeghuis. Mijn 

oudste broer en ik waakten bij haar sterfbed. Er kwam een pater 

langs, die zich voorstelde als plaatsvervanger van de rector die 14 

dagen met vakantie is.    Hij vroeg bij moeder te mogen bidden.  

Hij kwam iedere dag even. Hoewel hij mij bekend voorkwam, 

kon ik hem niet thuisbrengen. 

De vierde dag vroeg ik hem zomaar of hij in Indonesië was 

geweest. Hij beaamde dat en zei: “dat was wel lang geleden, ja, ik 

was daar als legeraalmoezenier. Ik vroeg: ”zegt de kerstnacht van 

1947 u misschien iets?” 
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Hij keek me wat vreemd aan en zei: ”dat was een bijzondere 

nacht. Ik heb toen een jongen bediend. Maar hoe komt u tot deze 

vraag?” 

Toen keek hij op het naambordje van moeder en zei verbaasd: 

”dit kan toch niet! Dit een Godswonder:  moeder van 

Ouwendijck! Ik stond aan het sterfbed van de zoon en nu ben ik 

bij jou. Het was alsof rond moeders openstaande mond een 

glimlach verscheen. Als vanzelf rolden de tranen over onze 

wangen. Diezelfde avond stierf moeder. 

 

Was het toeval, dat die pater de rector verving?  

Toeval, dat ik na 41 jaar hem zo bekend vond, terwijl ik hem 

maar één keer in april 1948 had ontmoet? Toeval dat ik hem 

zomaar deze vragen stelde? De begrafenis van moeder was een 

heel bijzondere. Ik ben ervan overtuigd dat er meer is dan 

mensen kunnen bevatten.  

 

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

Een leven zonder dromen is als een tuin zonder bloemen 

Gertraude Beese (Duits dichteres) 

 

Dromen worden werkelijkheden voor hen die sterk genoeg zij 

om erin te geloven. (George Bernard Shaw (1856-1950) 

 

Kennis spreekt, maar wijsheid luistert. 

(Jimi Hendrix 1942-1970) 
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Mi Na Afu Sensi 
 
Betekenis die bijdraagt aan zingeving hebben te maken met het mensbeeld en 
het eigen referentiekader (eigen inzicht). Ervaringen en betekenissen zijn om die 
reden zeer verschillend. 
Een referentiekader ontstaat vanuit eigen normen en waarden en is altijd 
persoonlijk. Denk aan afkomst, opvoeding en cultuur. 
Het referentiekader bepaalt (hoofdzakelijk) hoe naar zaken gekeken wordt. 
Door ontmoeting met anderen kan men leren de dingen anders te bekijken. 
Het doel is “het bevorderen van spirituele groei, veerkracht en weerbaarheid. 
Deze groei kan grote veranderingen teweegbrengen in een mensen leven. Het is 
een leerproces waardoor de mens heen moet om inzichtelijk wakker gemaakt te 
worden.  
Het wakker worden kan op verschillende manieren: 
De mens kan zich laten omgeven door verschillende (persoonlijke) symbolen of 
kunstvoorwerpen, die voor hem of haar van grote betekenis zijn, omdat deze 
een gebeurtenis of herinnering in het bewustzijn kan oproepen, waaraan men 
grote waarde toedicht. Vanuit verbondenheid wordt in de gemeenschap geleerd 
van elkaar. 
 

Wat is een symbool? 
Een symbool is een teken, dat een begrip voorstelt, een betekenisdrager. In de 
Bijbel komen we veel symbolen tegen. Zin-en betekenisgeving is één van de 
meest onvervulde zorgbehoeftes van de mens. 
 
Lees daarom het Boek Spreuken 
In Het Boek Spreuken draait het om relaties en we vinden ook een verzameling 
van langdurige toespraken en kernachtige levenslessen. 
 
De halve cent als symbool 
Het gaat om een object als symbool, een voorwerp dat een verbinding tot stand 
brengt in herinnering tussen mens, gebeurtenis en tijd. De tekst en naam van de 
halve cent is bedoelt om een gebeurtenis in herinnering terug te brengen voor 
de lezer, waar de tekst verwijst. Om op een begrijpelijker en een zinvollere 
manier een verbinding te maken tussen het symbool en het verhaal?  
De uitkomst kan dan letterlijk of in figuurlijke zin ervaren worden. 
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Literatuur biedt ruimte om het individu op verschillende wijzen zich teksten te 
herinneren. 
Het gaat om de eigen interpretatie van de tekst. Hoe lees ik de tekst, hoe komt 
de tekst bij mij binnen, wat doe ik er mee en hoe draag ik mijn ervaring over? 
Het Woord van God in de Bijbel lezen, maar hoe wordt het Woord van God door 
mij geïnterpreteerd?  
Welke leeswijze laat ik hier op los? Er zijn verschillende manieren van leeswijzen 
(5) en methodes, die tot dwaalleer kunnen leiden. 
Denk aan de principes bij de verschillende benaderingen en eigen interpretaties, 
met alle gevolgen van dien. Is dat wat God van ons vraagt bij het lezen van zijn 
Woord? 
 

Er zijn veel verhalen in de Bijbel die onze ogen openen om te zien dat God het 
anders heeft bedoeld met de mensheid. Bijvoorbeeld de slavernij? Heeft God 
dat zo bedoeld zoals wij dat uit de geschiedenis boeken hebben geleerd? Let wel: 
is gepubliceerd, maar door overlevering konden wij kennis nemen van de 
onmenselijke praktijken. De slavenhouders hebben via Gods Woord uit de Bijbel 
op een materialistische leeswijze (een manier, die hen uitkomt) om het Woord 
zowel, verklarend als, uitleggend geïnterpreteerd alleen om de slavenhandel 
wereldwijd in stand te kunnen houden. Het is via de filosofie en de leer van de 
mens zoals het marxisme voor stond, dat klassenstrijd, onderdrukking, armoede 
enz. daar toe heeft geleid. 
 
Ook de vrouwenonderdrukking ziet daar de feministische leeswijze, deze 
benadering van leeswijze hebben vrouwen de ogen geopend, dat God het nooit 
zo heeft bedoeld, maar het is zo geïnterpreteerd en uitgelegd, dat 
vrouwenonderdrukking een recht is. Met het gevolg van achterstelling van de 
vrouw. Deze leeswijze werd in letterlijke zin zo benaderd en als norm 
geïnterpreteerd om vrouwen als onvolwaardig te accepteren en hen in de 
behoeften en welzijn te voorzien. (lees verhalen over de rol van de vrouw in de 
Bijbel) 
 

En nu de tekstuitleg in Bijbelse zin van de halve cent ‘Yu no man broko mi’. 
God heeft de mens geschapen met een vergankelijk lichaam en onvergankelijk 
lichaam (Ziel en Geest). 
Hoe kunnen we het verhaal van de zondeval lezen en interpreteren? Als ik deze 
tekst op een objectieve manier lees en interpreteer en verbind met situaties om 
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mij heen, dan denk ik aan de val van de 1e mens Adam. Adam en Eva zijn 
zondeloos geschapen door God. Het is door verleiding en de list van de satan dat 
het sterfelijk lichaam door de verleiding in zonde is gekomen. 
Pas na de zondeval kwam er sprake van een sterfelijk en een onsterfelijk lichaam. 
Door de satan is de zonde in de wereld gekomen. Door zonde is de mens van zijn 
voetstuk afgevallen, maar aan het geestelijk onsterfelijk lichaam kon en mocht 
de satan niet bij. 
Lees de verhalen en vind in de Bijbel het antwoord terug in de onderliggende 
verwijzingen. 
Lees ook het verhaal over Job in Job 19 
 

Het verhaal van de arme Lazarus In Joh. 11 
Het verhaal over de dood en opstanding van Jezus Mattheüs 27:32–28:15 (Het 
In het opstandingsverhaal gaat het over onvergankelijk lichaam Joh.14. 
Jezus, zegt niemand komt tot de vader dan door mij. Dat betekent dat God een 
limiet/de grens heeft aangegeven voor de satan en zijn listen. Het ligt aan de 
mens wat hij ermee doet, omdat God bij de schepping de mens een vrije wil 
heeft gegeven en de mens ook heeft geleerd om goede keuzen te maken. 
Keuzen te maken tussen wat goed en kwaad is. Jezus, heeft ook gezegd niemand 
leeft en sterft voor zichzelf, als de mens sterft, sterf de mens voor de Heer. Jezus, 
bedoelt met sterven voor de Heer het onvergankelijke lichaam van de mens. de 
mens zonder zonde omdat de mens. 
Jezus, bedoelt te zeggen dat niemand kan komen aan het onvergankelijk lichaam 
(daarom kunnen we rekenen op een opstanding na de dood. Jezus, is dood 
geweest en weer is opgestaan uit de dood. (Dood en opstanding) joe na man 
broko mi, want God is bij ons en Hij waakt over ons. Hij is niet ver weg, maar heel 
dichtbij. Dit vergankelijk lichaam kan wel afgebroken worden (zie dood en 
begraven) Maar het onvergankelijk lichaam is gelijk aan die afu sensi, want geen 
mens kan daar aan komen. Jezus, zegt niemand komt tot de Vader dan door 
Mij.       
                                                                           
Denk ook aan de Woorden van Pontius Pilatus op Goede vrijdag. Ondanks dat hij 
omringd was door de joelende menigte en ook de aanwezigheid van Farizeeërs 
was hij niet bang om de juiste keus te maken en sprak deze woorden uit: Lees 
Mattheüs 27:1-61. Marcus 15:1-47. 
Lucas 22:66–23:56. toen hij inzag en zei “ ik was mijn handen in onschuld”, want 
ik zie in deze mens Jezus geen schuld. Prachtige woorden met verwijzing naar de 
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uitleg Mi Na Afu Sensi. Een mens kan het vergankelijk lichaam breken, maar niet 
het overgankelijk lichaam, waar de Ziel huist. Alleen God heeft dat recht daartoe. 
Wat kunnen wij hiervan leren? Lees ook over Jezus en nog veel meer verhalen in 
de Bijbel, Joh. 17:1-27.  
 Amen.       Zr. G. Bendt-Wijsman 

 

 

Aanmelden voor Bijbelstudie /catechisatie, 

 
We willen  de bijbelstudie groep weer opstarten. De 
bijbelstudiegroep komt bijeen op  zondagmorgen van 10.00 uur 
tot 12.30 uur om te praten over vragen rond  bijbel, geloof en 
leven.. De bijbelstudie is voor ieder die behoefte heeft om over 
deze vragen met elkaar in gesprek te gaan. , 
 
 
Te koop: 

1. Prachtige EBZG jubileum hoofddoeken met kerkelijke 
afbeeldingen á € 7.50 , kleur paars en wit. 

2. Augustusmaand lintje á € 1.- 
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Gesprek met … 

“Wij hebben allen gaven mee gekregen en 
ik wilde ze niet begraven, maar benutten 
en delen met de ander, want dat is een 
opdracht van God.” 

 

 

Zuster Georgine Olga Wijsman,werd geboren op 15 november 1943 in 
Paramaribo als tweede kind uit een gezin van vier. Ze had een  broer en twee 
jongere zussen. Haar moeder luisterde naar de naam Christina Helena 
Rosaline Pengel en haar vader is Reinier Jacques Herman Wijsman. Van haar 
moeder en broer vernam ze de mooie verhalen over haar komst. Onder 
andere dat haar broer altijd een zusje of zusjes had gewenst. Op 
zelfgemaakte muziek instrumenten fantaseerde en dichtte hij liedjes over het 
hebben van een zus. Ondanks hun leeftijdsverschil (11 jaar) hebben ze het 
samen heel leuk gehad.  

Haar oma was Magdalena Martha Arend. Ze was moeder van drie kinderen, 
twee dochters en èèn zoon. Zij is behoudens haar broer en haar twee zussen 
ook op gegroeid met haar oudste nicht (dochter van haar tante). Zuster 
Georgine werd bij de geboorte ook gezien als kind van haar tante. Het was 
een hechte familie band waar onderlinge betrokken- en geborgenheid 
aanwezig was.   

Ze komt oorspronkelijk uit een wij-cultuur, waar de onderlinge familieband 
zeer hecht was. Hiërarchisch gezien was haar oma de spil van de familie, maar 
ieder kende zijn taken en verantwoordelijkheden. Haar broer, als enige zoon, 
kreeg toch aparte aandacht van de familie. Hij was de lieve en zorgzame 
broer en tot zijn heengaan erg trots op zijn zussen. Ze mist hem nog elke dag.  
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Haar oma, moeder en tante waren hardwerkende mensen en hebben deze 
deugden bij de opvoeding aan de kinderen doorgegeven. In Suriname waren 
de basisbehoeften om te kunnen leven voldoende aanwezig. Het gezin kende 
geen luxe, maar er was tevredenheid. Ze kwamen niets tekort. Oma kon goed 
boekhouden en plannen en was fruitverkoopster. Als oudste van de meisjes 
nam oma haar na school vaak mee om fruit op te kopen. Ze heeft in haar 
jeugd een fijne en liefdevolle tijd gehad waarbij er naar hartenlust werd 
gespeeld in de vrije natuur. Kortom er werd volop genoten en het was bijna 
altijd mooi weer.   

 Moeder was een lieve, integere en hard werkende vrouw. Ze was lid van de 
politieke partij NPS, bezocht bijna elke bijeenkomst en nam dochter Georgine 
vaak mee. Moeder was propagandiste en demonstreerde indien het nodig 
was. Zij had haar hart op de juiste plaats. Ze moest heel hard werken voor 
weinig geld om het hoofd boven water te kunnen houden. Deze ervaring 
heeft zr. Georgine opmerkzaam gemaakt en in haar menszijn gevormd. Als 
oudste dochter besefte ze al vroeg hoe ze de eindjes aan elkaar moest 
knopen. Daarom nam ze na school een deel van de huishoudelijke taken over. 
Moeder was erg oplettend en leerde hun hoe te handelen in 
sommige moeilijke situaties. Waarden en normen speelden in de opvoeding 
een grote rol. De bezorgd-, en oplettendheid van Georgine heeft ze altijd 
gewaardeerd tot haar dood.  

Levensbeschouwelijke visie   
Vanaf de basisschool tot aan de middelbare school heeft Georgine Christelijke 
school onderwijs genoten (Comeniusschool van de Evangelische Broeder 
Gemeente).   
Op 7 april 1963 legde ze onder leiding van Ds. H. Hessen haar 
geloofsbelijdenis af in de Rust en Vredekerk. Haar tekst is uit Openbaring 1 
vers 17: Wees niet bevreesd, IK ben de eerste en de laatste, en de levende. 
Deze tekst draagt ze tot haar laatste snik mee.  Het belijden van het geloof 
heeft diepe indruk gemaakt waarbij de hang naar meer diepgang in relatie 
met God voelbaar was. Georgine is altijd een erg leergierig mens geweest. Als 
kind snakte ze vaak naar meer educatie. Persoonlijk wilde ze lerares worden, 
maar na de vierderangs opleiding in Suriname maakte ze een ommezwaai 
naar de zorgkant en solliciteerde om verpleegkundige te worden in het ‘s 
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Landshospitaal. Ze wilde gaan werken om haar moeder financieel te 
ondersteunen en dat heeft ze drie jaar kunnen doen. De verpleegkundige 
opleiding duurde vier jaar. In het derde jaar besloot Georgine na het verzoek 
van haar verloofde in Nederland de opleiding te onderbreken om deze verder 
hier af te ronden. Op 4 januari 1966 trouwde Georgine met Luciën Bendt. Uit 
dit huwelijk zijn een zoon en een dochter geboren. Ook is ze grootmoeder van 
zeven lieve en respectvolle jongens, de laatste kleinzoon overleed kort na zijn 
geboorte. Behalve voor hen zal ze ook voor haar verwachte achterkleinkind 
haar best blijven doen om de normen en waarden die ze zelf heeft 
meegekregen over te brengen.  

Even terzijde vertelde Georgine de volgende anekdote: haar man vond haar 
belijdenistekst mooi en toepasselijk. Hij merkte altijd op, dat hij naast God 
ook voor haar de eerste en de laatste zou zijn. En zo is het ook gebleken. Hij is 
twee jaar geleden tijdens zijn verblijf in Suriname overleden.   

Het leven in Nederland   
“Wij hebben allen gaven mee gekregen en ik wilde ze niet begraven, maar 
benutten en delen met de ander, want dat is een opdracht van God.”  De 
combinatie werk, gezin en opvang van de kinderen vroeg veel aandacht en 
daadkracht. Terugkijkend was het een hectische, zware tijd doch leerzaam. 
Vanaf haar aankomst in Nederland heeft ze altijd  mogen werken. Het zat 
haar altijd mee. Leren door ervaring, bloei en groei begon in de jaren 70/80.   

Naast haar werkzaamheden richtte zij zich op verschillende studies en 
vrijwilligerswerk etc. Op weg naar ontwikkeling kwam ze verrassende 
ontmoetingen op levensbeschouwelijk vlak tegen; mooie mensen. Mensen, 
die haar inspireerden om meer te gaan ontdekken wat haar drijfveer en doel 
is van het zijn op deze aarde. Ze ontmoette ook mensen, waaruit ze kracht 
kon putten, waardoor ze zich zelf meer ging waarderen als vrouw zijnde en 
ook haar gaven mocht leren ontdekken en vorm geven in die samenleving. 
Deze waarden begonnen als kind in de opvoeding en kwamen ook mee in 
haar rugzak. Zorg goed voor je zelf en behandel de ander zoals je zelf 
behandeld wilt worden, respect en acceptatie horen bij elkaar!  
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Het geloof belijden betekent veel voor haar. De term “dienaar van God zijn” is 
een uitdrukking. Het is niet alleen het geloof belijden, maar belangrijk is ook 
het woord bij de daad voegen. Zr. Georgine heeft altijd tot God gebeden om 
haar daartoe te richten. En God heeft haar gebeden verhoord. Bemoedigd 
door de toenmalige predikanten Ds. Kolk, Ds. Legene, Ds. Lenz (allen nu 
wijlen) gestimuleerd en bovenal de ruimte geboden om te participeren in 
verschillende activiteiten betreffende het gemeente werk. Hierdoor is zij zich 
meer gaan toeleggen op bijvoorbeeld Levensbeschouwelijke studies om meer 
kennis en ervaring te verwerven. 

De eerste keer In 1985 werd ze als ouderling  voor een zittingsperiode van 6 
jaar gekozen, daarna opnieuw  voor een tweede periode van zes jaar. Aantal 
zittingsjaren 12  in de gemeente EBG Haaglanden. In 2000  werd ze in de EBG 
kerk opgenomen als Acoliet. Vanaf het jaar 2000- 2018 lid van de Synode en 
tevens ook Lid van de Intersynodale Theologische commissie geweest. 

Op politiek niveau was ze lid van de partij Groenlinks. In 2000 kandidaat 
stelling en  voordracht op de verkieslijst van Gemeente Den Haag. 

4 jarige HBO Theologie/levensbeschouwing en Pastoraalwerk (diploma 
Educatief Faculteit in Amsterdam diploma ) HBO Maatschappelijk Werker 
diploma: in dienst Leger Des Heils: Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg. 
Politieke vormingscursus (certificaat) HBO/ Maatschappelijk werk (diploma) 
afstudeer richting methodisch begeleiding 10 jaar Maatschappelijk Werker: 
Leger Des Heils: Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg/ Maatschappelijk 
Centrum Den Haag. Resocialisatie - Zorg en begeleiding aan dak/thuislozen, 
drugs en alcoholverslaafden 

2005- 2018 benoeming tot Pastoraal Werker EBG Haaglanden / voorzitter van 
de EBG vrouwenkring Prosisa in Den Haag geweest/ Lid dagelijkse bestuur van 
de Centrale Vrouwen Raad EBGN (EBGN) Sinds 1 januari 2004 geniet zij van 
haar pensioen  

In 2018 uitreiking Koninklijke Onderscheiding benoeming tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. 

Zr. M. Calor 
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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 Zoveel stenen richtte Jozua op in het midden van de Jordaan 
 (Jozua 4) 

2 Zoveel runderen werden dagelijks als voedsel gebruikt aan het hof 
van Salomo (1 Koningen 4) 

3 Hiermee sloeg Simson duizend man dood (Rechters 15) 

4 Door dit gebied waar Ezau's afstammelingen woonden, trok het 
volk van de Heer (Deuteronomium 2 ) 

5 Jozua liet het volk zweren deze stad niet meet op te bouwen 
(Deuteronomium 6) 

6 In deze plaats veranderde Jezus water in wijn (Johannes 2) 

7 Deze stroom in Eden stroomt om het land waar goud gevonden 
wordt (Genesis 2) 

8 Samen met de Sadduceeen werden zij uitgemaakt voor 
addergebroed (Matteus 3) 

9 Naar deze plaats stuurde Rebekka haar zoon Jakob voor zijn 
veiligheid (Genesis 27) 

10 Ondanks de opdracht van de Heer wilde Jona niet naar deze stad 
(Jona 1) 

11 Deze vrouw uit Tyatira opende haar hart voor de woorden van 
Paulus (Handelingen 16) 

12 Zo lang mag een krijgsgevangen meisje om haar vader en moeder 
treuren( Deuteronomium 21) 

13 Hier werden Achan en al de zijnen door heel Israël gestenigd en 
verbrand (Deuteronomium 7) 

14 Tot dit volk behoorde Goliat (1 Samuel 17) 

 

 

Vorige oplossing bijbelphilippine: 

wankelmoedig 

w i j z e n

r a c h a b

w i j n s t o k

k i n d e r e n

p r i e s t e r

l y d d a

b a s e m a t

c o r n e l i u s

s e b a

s c h a n d k n a a p

v i j f t i e n

b r u i d e g o m




	kn26-3_1.pdf
	KN 26-3 voor de drukker met echte correctie.pdf
	kn26-3_2.pdf

