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Van de redactie
De redactie heeft uitbreiding gekregen. Ik wil graag aan u voorstellen de
redactieleden: Zr. Monique Calor en br. Just Lynch en ze van harte
welkom heten.
Ook met een grotere redactie stellen we uw reactie en bijdragen
bijzonder op prijs.
Verhalen, reacties, vragen, artikelen, advertenties en stukjes voor de
volgende KN graag inleveren vóór 10 januari 2018 bij een lid van het
bestuur of per email: h.bruinsma@planet.nl
BEZOEK ONZE WEBSITE: http://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 (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 2017
05-11

12.00

Preekdienst

R. Roozer

I. Caster

12-11

12.00

Preekdienst

Zangdienst
Best. EBZG

W. Sporkslede

19-11

12.00

Preekdienst

M.Peroti

JH v.d Kamp

26-11

12.00

Eeuwigheidszondag
Preekdienst

R. Roozer

I. Caster

December 2017
03-12

12.00

10-12

12.00

17-12

12.00

24-12

17.00

31-12

12.00

1ste Advent
Hosianna /Prkdienst
2de Advent
Preekdienst
Preekdienst
H. Avondmaal
Doopdienst
Kerstviering

M. Peroti

I. Caster

R. Roozer

W. Sporkslede

M. de Vos

JH. vd. Kamp

C.R. Muler

I. Caster

Preekdienst
Gebedsdienst

C.R. Muler

Jo-Ann Simson

C.R. Muler

I. Caster

C.R. Muler

W. Sporkslede

Januari 2018
07-01

12.00

14-01

12.00

Preekdienst
Liefdemaal
Doop / Preekdienst

21-01

12.00

Preekdienst

R. Roozer

JH. vd. Kamp

28-01

12. 00

Preekdienst

C.R. Muler

I. Caster

•

Als bijzondere gast op 17 december noemen we br. Mark de Vos,
predikant te Utrecht.
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OVERDENKING

Allen die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen
(resp. dochters) van God (Romeinen 8:14)
Wij leven in een bijzondere tijd. Misschien denken en krijgen wij soms het
gevoel dat God zich niet meer om deze wereld bekommert.
Toch heeft God ons Zijn woorden gegeven en als we de bijbel lezen en
bestuderen, zullen we ontdekken dat God ons geenszins in de steek
gelaten heeft. God is voor iedereen een plan aan het uitwerken.
Als u door Gods Geest zicht krijgt op dat fantastisch plan zult u steeds
meer tot rust komen, omdat u weet waar het met deze wereld naar toe
gaat, namelijk naar een wereld zonder kwaad en ellende, waar alles rein
en liefelijk zal zijn en de Here God al het kwaad een halt zal toeroepen.
Toch wil God ons in deze moeilijke tijd ook heel nabij zijn in zijn Geest en
Zijn woord, waar beloften in staan om ons aan te moedigen te volharden
en de goede strijd te strijden.
De Here God is het Die ons leidt in dit leven door Zijn Geest. Hij is een
liefdevolle Herder. Hij leidt ons, neemt ons bij de hand. Nooit heeft Hij
kromme bedoelingen of oneerlijke motieven. Hij kiest rechte sporen. Hij
leidt ons niet om altijd onze zin te geven. Hij leidt ons wel zo, dat wij er
goed mee uitkomen. Hij leidt ons om Zijns Naams wil. Hij leidt ons zo, dat
zijn naam er groot door wordt. Hij houdt ons ook vast in moeilijke
situaties. Niet omdat wij dat verdiend hebben, maar om Zijns Naams wil.
Soms is de weg moeilijk, maar Hij gaat mee. Al ga ik door een dal van
diepe duisternis, Gij zijt bij mij (Psalm 23:4).
Zo mogen wij altijd verzekerd zijn van Gods leiding, waarbij wij ons als
zoon of dochter van God, elk laat leiden door zijn Geest, want “ Allen, die
door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.” Romeinen 8:14.

Zr. Monique Calor
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Consistoriegebed ( 8 oktober 2017):
Vader in de hemel, tot U richten wij onze gebeden:
zegen iedereen die ik vandaag ontmoet,
wij bidden in een tijd van harde woorden en harde feiten om tederheid
van taal, warmte van stem, een plek om stil te zijn, een plaats om op
verhaal te komen: deze plek!
Houd ons vast, neem ons gevangen, dwing ons te luisteren naar het
Woord dat vandaag aan ons doorgegeven wordt door onze voorganger.
Laat ons vandaag datgene doen wat ons te doen staat en laat ons dat
doen in geloof en overgave.
Amen
( zr. ECJC)

GEMEENTEBERICHTEN.

DOOP:
Gedoopt op zondag 8 oktober: Jaéli Jemay van Glaanen Weygel.
Overlijden:
* Op 15 juli is overleden Louis Hesdy Marengo, 65 jaar.
De begrafenis heeft in Suriname plaats gevonden.
* 23 juli is overleden Marcel Romeo Kotzebue, 71 jaar.
De crematie vond plaats op 1 aug. in Crematorium
“De Ommering“ te Spijkenisse.
* Overleden op 26 juli Yvonne Cornelia Carla Brudet - Lenz,
82 jaar. De begrafenis vond plaats op 2 aug. op de Alg.begrfplts
Crooswijk.
* Op 27 juli is overleden Headly Frank Lionar, 57 jaar.
De begrafenis vond plaats op 3 aug. op de Alg. Begrfplts Crooswijk.
* 21 sept. Is overleden Johan Albert Marius Welles, 72 jaar.
De begrafenis vond plaats op 29 sept. op de Zuiderbegrfplts.
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* Overleden op 1 okt. Mildred Mathilda Harwich Wilsterman,
70 jaar. De begrafenis vond plaats op 11 okt. op de begrfplts
Hofwijk.
* Overleden op 4 okt. Hermien Ortence Grando, 86 jaar.
De begrafenis vond plaats op 13 okt. op de begrfplts OudKralingen.
Psalm 23
De Heer, Hij wil mijn herder zijn,
Hij wil mij alles geven.
En als dat dan voor nu niet is,
dan komt dat na dit leven.
Het groene gras, het water stil,
Zijn weg is licht en veilig.
Hernieuwde kracht, geschonken door
Zijn Woord en Geest, zo Heilig.
En als mijn pad toch zwaar moet zijn,
Hij zal mij zachtjes leiden,
Zijn stok en staf vertroosten mij,
‘k heb moed tot betere tijden.
‘k Heb geen gebrek, Hij nodigt mij
voor ’t oog van wie mij smaden,
aan tafel en Hij zegent mij:
vergeving voor mijn daden.
Geschreven door Marian Klok-Stam

In memorian zr. Hermien Ortence Grando.
Zr. Grando mocht 86 jaar worden. Ze is vrijdag -14 oktober - naar haar
laatste rustplaats gebracht. Ze was een trouw lid en zat liefst op haar
vaste plek tussen haar vriendinnen. Stilletjes heeft ze ons verlaten. Ze
was een moeder met diepte en wijsheid en ze heeft een onuitwisbare
stempel gezet op het leven van haar dierbaren. Zr. Grando was niet
luidruchtig aanwezig, ze was een stille genieter. We zullen haar erg
missen.
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EBZG - Jubileum Zangfestival
Bijzondere gebeurtenissen verdienen bijzondere aandacht. Dat
geldt ook voor ons eigen 20-jarig jubileum. Daarom geven we in KN
een impressie van het grote Jubileum Zangfestival dat op 2
september plaatsvond in kerkgebouw "Kom en Zie" aan de
Boezemweg in Rotterdam.
Impressie
Met recht kunnen we spreken van een hoogtepunt in ons 20-jarig
jubileum.
Grote artiesten en koren namen aan dit zangfestival deel zoals o.a.
Bryan Bijlhout - Denise Jannah - Oscar Harris Frank Brahm & Co, en
bekende koren zoals Excelsis en Subesa o.l.v. Amare Bilate,
Amazing Vocals o.l.v. Alfons Wielingen, The Jaffo Gate Quartet en
pianiste-zangeres Jo-Ann Simson. Wij kunnen terugzien op een zeer
geslaagd zangfestival, met een grote opkomst en een enthousiast
publiek.
JK

Oud en Nieuw
Het oude jaar is bijna verstreken
We staren naar de klok
En nemen nog een slok
We hebben het weldra bekeken.
Het is nu omstreeks middernacht
De klok tikt en slaat bijna 12 uur
Buiten is het erg koud en guur
Het nieuwe jaar wordt verwacht.
Dan is het tellen geblazen
….negen, tien, elf, 12 keer
Het oude jaar is niet meer
We vullen nog even de glazen.

6

We geven elkaar de beste wensen
Met veel heil en zegen
Op ieder zijn wegen
En vrede op aarde voor alle mensen.
Geve God ons allen een goed jaar
Zonder rampen, onheil en geweld
Dat overal de vrede worde hersteld
Een veilig jaar zonder enig gevaar.
Geschreven door Feddie NicolaÏ

DANKDIENST TER GELEGENHEID VAN 20 JAAR EBZG

Op 24 september vierde de EBZG het 20 jarig jubileum door middel
van een dankdienst.
Iedereen was uitgenodigd, de gemeenteleden hadden een
persoonlijke uitnodiging ontvangen, alle EBG gemeenten waren
uitgenodigd, dat gold ook voor de bisschop en het provinciaal
bestuur.
Uiteraard ontvingen wij enkele afzeggingen, maar de opkomst was
groot en het werd een mooie dienst.
Er was een bijdrage van de kinderen van de zondagsschool, zr.
Lucia zong een lied dat speciaal voor deze gelegenheid was
geschreven en er was een optreden van Alfons Wielingen en The
Jaffo Gate Quartet.
Het thema van de overdenking, 20 jaar EBZG, over een
gezamenlijke trektocht: feest van ontmoeting, herkenning en
bezieling.
Het thema paste prima bij deze gelegenheid. Het bestuur had
tijdens de dienst veel taken voor zijn rekening genomen. Na de
reguliere dienst was er een liefdemaal. Daarin werden de
vrijwilligers in het zonnetje gezet, zij werden toegesproken voor zr.
Mavis, die hen uitgebreid bedankte voor hetgeen zij belangeloos
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voor de gemeente doen. Een ieder kreeg een pakketje met enkele
geschenken.
Hierna kon er onder het genot van een hapje en een drankje in de
koffieruimte nagepraat worden.
Het was een geslaagde middag. Op naar de volgende 20 jaar.
JL
Recept Surinaamse zuurkool
Ingrediënten:
• 1 pakje zuurkool (naturel)
• 5 grote aardappelen ( stevige)
• 3 eetlepels tomaten puree
• 1 ui ( versnipperd)
• 1 teentje knoflook (geperst)
• 1 kopje water
• 1 mespunt witte/zwarte peper
• 4 eetlepels olie
• 250 gram zoutvlees
• 250 gram gerookte kipfilet
• 2 pimentbollen
• 1 takje soepselderij
• 2 maggiblokjes
Kook eerst het zoutvlees in 30 minuten uit in een pan met water samen
met de pimentbollen en het takje soepselderij. Snij daarna het vlees in
kleine blokjes van ongeveer 1 cm. Bak vervolgens de gesneden gerookte
kipfilet goudbruin.
1. Snij de aardappelen in grote blokken, de grootte is erg afhankelijk
van hoe je het zelf wilt hebben maar niet te klein anders wordt
het puree. Neem de zuurkool uit de verpakking, leg het op een
snijplank en snij het nog even een aantal keer dwars en dan in de
lengte zodat je niet van die lange draden hebt. Doe het in een
vergiet en spoel een (1) keer af. Knijp al het overtollige vocht
eruit.
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2. Neem een ruime pan of een wok met deksel. Doe daarin de olie.
Fruit hierin de ui en knoflook. Voeg dan de eetlepels
tomatenpuree toe. Als dit een beetje glazig wordt voeg je het
zoutvlees toe. Laat dit goed mee bakken. Blijf roeren anders
brandt het aan. Na ongeveer 5 minuten haal je de stukjes
zoutvlees uit de pan, leg die even apart ( zonder de olie mee te
nemen).
3. Doe nu de aardappelen bij het mengsel. Roer goed om en doe er
een maggiblokje en een kopje water bij. Doe het deksel erop en
laat even stomen. Blijf wel opletten, dreigt het aan te branden,
doe het vuur dan iets zachter.
4. Als de aardappelen half gaar zijn ( controleer dit even zelf met
een vork) voeg je de zuurkool toe. Roer alles goed om en voeg
dan weer een maggiblokje toe en een mespuntje witte/zwarte
peper. Laat dit ongeveer 25 minuten stomen. Maak af en toe het
deksel open en roer goed om. Merk je dat er te weinig vocht in zit
en dreigt het aan te branden, doe er nog 1 half kopje water bij.
Na 20 minuten voeg je het zoutvlees en de gebakken kipfilet toe.
Roer goed om en na 5 minuten is je zuurkool klaar.
Nyan switi,
Sherwood Feliksdal

Kerstcitaten
Met de boodschap van vrede en welbehagen kan Kerstmis ons uittillen
boven de angst en onzekerheid van deze tijd.
Beatrix der Nederlanden, kersttoespraak (2011)
In het donker van de kerstnacht schijnt het licht van vrede op aarde en
liefde voor de naaste.
Beatrix der Nederlanden, kersttoespraak 2009
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Het verschil tussen de hemel en de hel.
Een man had op een dag een gesprek met de Heer en zei: ‘Heer, ik
zou willen weten wat hemel en hel inhouden.'
De Heer leidde de man naar 2 deuren, Hij opende één van de
deuren en liet de man binnenkijken.
In het midden van de kamer was een grote ronde tafel, in het
midden van die tafel stond een grote pan met stamppot welke
heerlijk geurde en maakte dat de man watertandde. De mensen die
rondom de tafel zaten waren echter mager en zíekelijk. Ze leken erg
hongerig. Ze hielden lepels in hun handen met erg lange
handgrepen, welke aan hun armen vastgemaakt waren.
Het was voor een ieder mogelijk om in de pan met heerlijk eten te
reiken en daaruit te eten, maar omdat de lepels langer waren dan
hun armen, konden ze de lepels niet naar hun monden brengen.
De man rilde bij het aangezicht van deze ellende en dit lijden. God
zei: 'Nu heb je de hel gezien.' Ze gingen naar de volgende kamer en
God opende de deur.
Deze kamer was gelijk aan de eerste. Er stond een grote ronde tafel
in het midden van de kamer, met daarop een grote pan met
stamppot, waarvan de man weer moest watertanden.
De mensen hier waren uitgerust met dezelfde lange lepels,
vastgemaakt aan hun armen.
Maar deze mensen waren weldoorvoed en gezond. Zij lachten en
praatten met elkaar.
De man zei: ’Ik snap het niet, ik snap er niks van!'
‘Het is vrij simpel,' sprak God 'je hoeft maar één ding te weten. Zie
je, deze mensen hebben geleerd om elkaar te voeden, terwijl de
inhalige mensen alleen maar aan zichzelf denken.’
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advertentie
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FINANCIEN
Maand

Gem.

Diaconi

Huur

Juli

€ 244,67

€ 257,44

€ 246,82

Augustus

€ 256,70

€ 225,30

€ 266,48

€ 34,10

September

€ 358,78

€ 490,82

€ 360,48

€ 28,25

Bijdrage Keuken: € 1460,-Bijzondere Diensten
22.07 I. Renfrum
03.08 J. F. Kerk
13.08 Th.E. Velt
20.08 A.A. Elstak
31.08 G.v. Embricqs
01.09 F. Cronie
09.09 G. Grot
09.09 E. Blackson
20.09 L. Kappel-Lunes
23.09 T. Kemmel
23.09 E. Braaf
08.10 D.J. Bruining
Giften
Aug. G. Vianen

70 jr.
65 jr.
90 jr.
80 jr.
85 jr.
77 jr.
70 jr.
85 jr.
75 jr.
40 jr.
50 jr.
50 jr.

€ 72,20
- 49,-- 30,80
- 75,-- 115,45
40,-- 176,98
- 51,92
- 84,30
- 32,65
- 131,05
- 93,30

€ 50,-

Troost / Rouw/ Afscheid
01.08 Marcel Romeo Kotzebue

€ 201,05
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Zd.School

02.08
27.08
14.09
27.09
11.10

Yvonne Cornelia Carla Brudet
Fam. Doorson
I.S. Struiken
Johan Albert Marius Welles
Mildred Mathilda Harwich Wilsterman

-

259,42
100,-196,87
250,-169,26

Feestdagen Suriname/Nederland
Datum

Dag

Feest

1 januari

Maandag

Nieuwjaarsdag

6 januari

zaterdag

Driekoningen

16 februari

vrijdag

Chinees Nieuwjaar

25 februari

zondag

Dag van Bevrijding en Vernieuwing

1 maart

donderdag

Holi Phagwa

30 maart

vrijdag

Goede Vrijdag

1 april

zondag

1e Paasdag

2 april

maandag

2e Paasdag

27 april

vrijdag

Koningsdag

1 mei

dinsdag

Dag van de Arbeid

4 mei

vrijdag

Dodenherdenking

5 mei

zaterdag

Bevrijdingsdag

10 mei

donderdag

Hemelvaartsdag

13 mei

zondag

Moederdag

16 mei

woensdag

Begin Ramadan

20 mei

zondag

1e Pinksterdag

21 mei

maandag

2e Pinksterdag

15 juni

vrijdag

Idul Fitr (Suikerfeeest)

17 juni

zondag

Vaderdag

1 juli

zondag

Dag der Vrijheden

9 augustus

donderdag

Dag der Inheemsen

21 augustus

dinsdag

Idul Adha (Offerfeest)

10 oktober

woensdag

Dag der Marrons
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Feestdagen Suriname/Nederland
Datum

Dag

Feest

7 november

woensdag

Divali

25 november

zondag

Onafhankelijkheidsdag

5 december

woensdag

Pakjesavond

25 december

dinsdag

1e Kerstdag

26 december

woensdag

2e Kerstdag

Advertentie

Directeur: Rocher Shakison
Kleiweg 108
3051 GW Rotterdam
T: 010-2361248
E: pashakis05@gmail.com

Pa Shaki’s V.O.F

Voor al uw Surinaamse groenten,
kruiden en vleeswaren tot aan huis
geleverd.
http://www.pashakis.nl

Online bestellingen worden
tussen 15.00 en 20.00 uur
geleverd. Leveringen ook in:
Den haag, Amsterdam,
Almere en (België in overleg)

Kvk 857338870

Kun je nog zingen… laat je horen!!!
Het koor o.l.v. Amare Bilate) heeft een doorstart gemaakt.
Kooroefeningen zijn op dinsdag 19.30 – 21.30 in de Adventkerk
Nieuwe leden (vooral alten, tenoren en bassen) zijn zeer gewenst.
Daarom: geef u op!!
Zrs. Monique Calor, Hillary Kluis en Emmy Chan Jong Chu
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Voor de kinderen: Kerstkleurplaat
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Conciliair Proces 2017
Van 26 tot en met 29 oktober 2017 vindt in Dresden (Duitsland) de
conferentie van het Conciliair Proces plaats. In het kader van
gerechtigheid , vrede en heelheid van de schepping worden er
diverse maatschappelijke vraagstukken behandeld. Het thema van
dit jaar is Fair Trade and World Trade Agreements.
Hierbij enkele vragen die zeker aan bod zullen komen.
-

Waar ligt de grens bij een eerlijke handel?
Hoe herken je Fair Trade producten?
Zouden Fair Trade producten goedkoper - en dus
eenvoudiger - moeten zijn dan niet Fair Trade producten?
Hoe werken de wereldhandelsovereenkomsten?

Daarnaast worden diverse andere thema relaterende vraagstukken
behandeld. Namens de EBZG zijn broeder Just Lynch en zuster
Monique Calor afgevaardigd. Uiteraard zullen zij de gemeente op
de hoogte houden van de resultaten van de conferentie.

Wijsheden:
Beter spijt te hebben van iets wat je hebt gedaan,
dan spijt te hebben van iets wat je niet hebt gedaan..
Houd de gastvrijheid in ere, want sommigen hebben engelen
ontvangen, zonder het te weten.
Alleen een leerling is in staat, om zijn meester te verslaan.
Verbeeldingskracht is beter dan kennis.
JK
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Bijbel-filippine
Waarschijnlijk moet u de bijbel erbij pakken om deze
puzzel goed in te vullen. In de dik omkaderde kolom komt
dan een kerkelijk begrip te staan. U wint er geen prijs
mee, maar wij hopen dat u er toch plezier aan beleeft.
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advertentie
Kathleen Paal, diëtist & bewegingstherapeut
MoveDis voedings & bewegingspraktijk
Beijerlandselaan 51
3074 RB Rotterdam
T:
010-2919675/06-2825910
E:
info@movedis.nl
http://www.movedis.nl/

1 moeder van Ismaël
2 moeder van Timotheüs
3 met een kaak van dit dier velde de richter zijn vijanden
4 opvolger van Mozes
5 Sodom en ….
6 Paulus schrijft een brief aan de heiligen in deze stad
7 broer van Tamar
8 deze bekende moordenaar kreeg gratie
9 broer van Cham en Japhet
10 Op weg naar Damascus wordt hij christen
11 met zo'n verhaal maakt Jezus vaker iets duidelijk aan
zijn discipelen
12 Op weg naar Rome heeft Paulus hier zeven dagen
gelogeerd
13 Lag acht jaar verlamd in bed
14 zeer sterke man
15 de barmhartige ……
16 …. riep men toen Jezus Jeruzalem in liep
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