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Van de redactie  

De redactie wordt gevormd door   

 Zr. Monique Calor <mnique.calor@gmail.com>; br. Just Lynch 

<justdoesit@gmail.com> en zr. Hennie Bruinsma <h.bruinsma<@planet.nl>.  

Verhalen, reacties, vragen, artikelen, advertenties en stukjes voor de 

volgende KN graag inleveren vóór 15 juni 2019 bij een lid van het bestuur of 

per email: h.bruinsma@planet.nl.  

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.EBZG.NL  
VOOR MEER INFORMATIE, FOTO’S EN ACTUALITEITEN  

  

Bent u verhuisd?? Heeft u een ander adres???   

Geef dit door aan het secretariaat van de Gemeente: zr. M. Vaarnold of      

zr. N. Mijland. Graag zowel het oude adres als nieuwe adres vermelden.   

 

Steun de EBZG  
U kunt de EBZG steunen door maandelijks de kerkelijke bijdrage                

te betalen. Dit kan via de acceptgiro, of automatisch, of contant                

bij zr E. Chan Jong Chu en br. A. Amelo (op zondag).                                           

Dankzij uw bijdrage kan de gemeente functioneren.    

Het IBAN-nummer is NL29INGB0007648530   

t.n.v. EBZG , Postbus 3421, 3003 AK Rotterdam   

http://www.ebzg.nl/
http://www.ebzg.nl/
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KERKDIENSTEN 

April 2019   

Datum Tijd Dienst Voorg. Organist 

07 april 12.00 u. Preekdienst C.R. Muler I.Caster 

14 april  12.00 u. Prkd + doopd C.R. Muler W. Sporkslede 

18 april  19.30 u. HA + Gethsemané C.R. Muler I.Caster/J.Simson  

19 april 14.30 u. Goede Vrijdag-  C.R. Muler I.Caster/J.Simson 

21 april 10.00 u. 

12.00 u. 

14.00 u 

Paasontbijt 

Paaszangdienst 

Paasconcert 

 

C.R. Muler 

 

JH vd Kamp 

28 april 12.00 u. Preekdienst  C.R. Muler  I.Caster 

 

Mei  2019 

05 mei 12.00 u. Preekdienst R. Roozer I.Caster 

12 mei 12.00 u. Preekdienst - 

moederdag 

C.R. Muler W. Sporkslede 

19 mei  12.00 u Preekdienst R. Roozer JH vd Kamp 

26 mei 12.00 u.  Preekdienst  Catechisanten I.Caster 

 

Juni  2019  

02 juni 12.00 u. Preekdienst  G. Wijsman I.Caster 

09 juni 12.00 u Pinkster/Preekd 

/bevestiging. 

C.R. Muler  W. Sporkslede 

16 juni 12.00 u  Preekdienst- 

vaderdag 

R. Roozer JH vd Kamp 

23 juni 12.00 u. Preekdienst M. Peroti I.Caster 

30 juni 12.00 u  Preekdienst  C. R.Muler Jo-Ann Simson 

 

Bij de diensten:                                                                                                                                     

In april worden we in de kerk terdege bepaald bij het lijden en sterven van 

Jezus. We vieren de doop van kinderen, maar we herdenken ook in het Heilig 

Avondmaal op 18 april ( aanvang 19.30 uur) bij  de tekenen van brood en wijn 

hoe Jezus zich opgeofferd  heeft en ten onder gegaan is voor ons.  
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De eerste Paasdag beginnen we met een Paasontbijt. Geeft u zich op! 

Na de Paaszangdienst kunnen we  genieten van het  Paasconcert  

( aanvang 14.00 uur ) 
30 juni  keti-koti: emancipatie viering. Na de dienst zullen we de vrijheid 

vieren en zal  o.a. Dino Burnet een optreden verzorgen. Uiteraard zal er iets  

te eten en te drinken zijn.  

 
Help het kruis te dragen  Holman Alie 

 

Kwam de opdracht om te volgen  

zoals Simon* overkwam  

was je blij of toch verbolgen  

steunde jij het Offerlam? 

 

Als de vraag kwam om te dragen 

was jij dan akkoord gegaan 

nam jij zomaar zonder klagen  

het ruwe kruis van Jezus aan? 

 

Als jij Hem had kunnen helpen 

misschien is de vraag cliché 

zou je dan het bloeden stelpen  

zeulde jij Zijn kruis dan mee? 

 

Jezus heeft jouw kruis genomen 

droeg jouw zonden, zorgen, pijn 

zou de vraag nu tot jou komen  

wat zou dan jouw antwoord zijn? 

 

Zou jij iemand helpen dragen 

sta jij ook vol liefde klaar 

zonder schromen, zonder klagen 

of weerklinkt dan het gemaar?          
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OVERDENKING  

Het verhaal van Jezus blijft mij verbazen, omdat het mij laat zien wie God is. 
Het liefst zou ik naar de niet-gelovige vrienden om mij heen willen 
uitschreeuwen wie God is, omdat ik daaruit zelf steun, kracht & richting haal. 
Ik wil graag dat ze datzelfde ook ervaren. Maar mijn geschreeuw heeft ‘tot op 
heden’ nog geen van hen geïnspireerd – dat is de reden dat ik op een andere 
manier probeer te vertellen wat mijn raakt. Dit doe ik vooral met de 
theatergroep ‘de Boodschappenjongens. Door te zingen, te rappen en theater 
te maken breng ik samen met drie anderen het ‘Geloof’ op een zo leuk 
mogelijke manier! Met de rap ‘Het geloof is ongelofelijk’ begon 5 jaar geleden 
ons optreden. In deze eerste tekst staat voor mij verwoord wat de kern is van 
mijn geloof, en waarom ik nog steeds enthousiast over mijn ‘geloof’ ben. 

’t Geloof is ongelofelijk gelofelijk gewoon, ongeloofelijk, geloof ik, ik geloof! 
Zeg niet: ‘Geloof, ‘k geloof ’t wel. Want ik geloof wèl! 
 
Ik geloof in Jezus die op de aarde kwam 
En zo alle zonden op zich nam;  
De zoon van God die voor ons aan het kruis ging 
En toen complete verrassing… de opstanding! 
Ik geloof in de liefde en zeker in de kracht, 
Ik geloof dat Jezus dood heeft omgebracht. 
Dit is de God die nu nog altijd leeft 
En altijd tijd en aandacht voor je heeft. 

Johan Wondergem – Jeugdwerkadviseur PKN 

 ( uit: Verwondering, uitgave PKN ) 

W I J S H E D E N 

Wie zijn tuin schoon wil houden, reserveert geen grond voor onkruid
              (Dag Hammarskjöld) 
  
Er zijn schilders die de zon in een gele vlek veranderen, 
maar er zijn anderen die, dankzij hun kunst en intelligentie, 
een gele vlek in de zon kunnen veranderen.                    

 (Pablo Picasso)   
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GEMEENTEBERICHTEN.  

Belijdenis. 

Belijdenis doen in de kerk is meer dan toetreden tot de kerk,  

lid worden.  Het is meer dan het behalen van een diploma 

‘godsdienstigheid’.  

Belijdenis doen heeft alles van doen met geloof in de opgestane Heer. 

Het heeft van doen met een relatie die je wereldkundig wilt maken. 

Dat ligt het meest voor de hand in de kerk, tussen mensen die ook 

geloven. Het is ook goed om het samen te doen, zowel op zondag maar 

ook daarbuiten in de wereld van iedere dag. Belijdenis  doe je niet 

even; belijdenis doen is een belofte afleggen die geldt voor je hele 

leven.  

In deze KN kunnen we kennismaken met enkele confirmandi.  

Ze vertellen over hun beweegredenen. We hopen en verwachten dat 

deze nieuwe leden de warmte en steun en voorbede van de gemeente  

ervaren om zich thuis te  voelen. 

Op Pinksterzondag  zullen belijdenis doen: Kitty Groenheijde, Gillermo 

Babel, Wilgo Blanca en Patricia Blanker.  

Overlijden                                                                                                                   

Op 26 februari is overleden in Rotterdam Metella Therese Veldhoen - 
Macnack, 84 jaar. De crematie vond plaats op 5 maart in crematorium 
Hofwijk 

Op 8 maart is overleden in Rotterdam Cornellie Gertruida Poeder,        
70 jaar. De begrafenis vond plaats op 15 maart op de Zuiderbegrfplts. 

Op 11 maart is overleden in Rotterdam Yvonne Johanna van Coblijn, 
81 jaar. De crematie vond plaats op 19 maart in crematorium Hofwijk 
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VAN HET BESTUUR  
  

Activiteiten en Plannen: 

Pinksteren   - 9  juni  Belijdenis 

Hemelvaart  - 30 mei   Bus Uitstapje  

Emancipatieviering-  - 30 juni  in kerk mmv Dino Burnet 

Gemeentezondag - 1 september:  Start van het nieuwe seizoen; 

Puwemadei  - 17 november   

Eeuwigheidszondag - 24 november  

Gemeentekerstviering - 22 december  

 

Houdt u deze data in de gaten; op het prikbord in de kerk en bij de 

mededelingen komt nadere informatie.  

 

KINDERKAMP  

Landelijke Kinderkamp van 1 t/m 3 mei. ( 4 jr tm 11 jr) 

Activiteiten: survival, knutselen, sportdag, disco avond, bijbelthema 

enz. 

Aanmelden kan tot 19 april Jeugdkamp 

Locatie: Kindervakantieland Almere 

Kosten € 35,- per kind. Contact: zie info Jeugdkamp.  

 

JEUGDKAMP: 

Van 29 april t/m 1 mei is het Landelijk Tienerkamp van de EBG.  

Activiteiten: Muziek maken, samen koken, Bijbel lezen. 

Plaats: Ganzehof te Bladel  

 Aanmelden kan tot 19 april 2019. 

Kosten € 50,- per tiener 

E. jeugdwerk@ebg.nl / www.jeugdwerk.ebg.nl/Fb:ebgnjeugdwerk. 

mailto:jeugdwerk@ebg.nl
http://www.jeugdwerk.ebg.nl/
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Financiën  

 Gemeentewerk Diaconie Huur ZondagsSchl 

Januari € 183,04 € 167,22 € 192,32 €   9,40 

Februari € 183,96 € 165,73 € 178,44 € 51,35 

Maart € 320,43 € 256,66 € 297,65 € 51,15 
                                                                                           

Giften                    
Mrt R. Breidel   € 30,--      fam. Nijman   € 70,-- 

April P. Blanker  € 15,00   

-    
 
Troost/Rouw/Afscheid 
15.03 C.G. Poeder € 80,86 
                                                                                                                                 
 
KB: Kerkelijke Bijdrage. 
Elke zondag is er gelegenheid om bij zr. Emmy Chan Jong Chu en br. Anton 
Amelo de KB af te dragen. U krijgt dan een kwitantie en u weet dat u ‘bij‘ 
bent. Dit is een goede  mogelijkheid om  de KB te voldoen. U kunt ook uw 
bank opdracht geven om maandelijks een bedrag over te maken. U hebt er 
dan zelf geen omkijken meer naar.  
U kunt ook  bij het ‘KB tafeltje’ nog Acceptgirokaarten krijgen, maar we 
versturen ze niet meer maandelijks per post.  
Willen we onze gemeente voortzetten dan is het nodig dat we allemaal een 
bijdrage leveren.   

 
ACCEPTGIROKAARTEN.  

U ontvangt regelmatig een acceptgirokaart (tenzij u heeft aangegeven dat u 

deze niet nodig heeft)  

Zoals u weet wordt alles duurder, zo ook het werken met en verwerken van 

de acceptgirokaarten.  

Eigenlijk willen we stoppen met het versturen van de AC-kaarten en u 

verzoeken uw KB via de bank of per kas over te laten schrijven. U kunt de 

bank opdracht geven om elke maand een vast bedrag over te maken. U 

hebt er dan geen omkijken naar en de Kerk kan rekenen op uw regelmatige 
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bijdrage. Indien u voor het afdragen van uw Kerkelijke bijdrage een 

acceptgirokaart nodig heeft, dan kunt u deze krijgen bij zr. Emmy en br. 

Anton. 

 

 In memoriam.  
op 13 september 2018 is Zr. Lilian Luna George-

Sanches, een van de zusters van het eerste uur,  

ons komen te ontvallen. 

Lilian kan je het best omschrijven als een warm, 

lief, maar bovenal sociaal mens. Ze viel op door 

haar vriendelijkheid en intense aandacht voor de 

mensen die ze ontmoette. Ze woonde in Maassluis 

en was heel blij en trots op haar  gezin en met de band met de 

Waterweg.  

Ze was heel actief in de keuken en niets was haar te veel. Zelfs voor ons 

eten en drinken droeg ze zorg.   

Ondanks haar afnemende gezondheid konden wij de laatste jaren toch 

altijd op haar hulp rekenen.  

Lilian, wij blijven je missen en wensen jouw man, kinderen en kleinkind 

en overige familie veel sterkte toe.            Het EBZG keukenteam 

 
Gespreksgroep /catechisatie. 
‘s Zondags om 10.15 komt de gespreksgroep bij elkaar om  in gesprek te gaan  
over geloof, bijbel en leven. 
Voor de deelnemers die geen belijdenis gedaan hebben, kan dit de 
voorbereiding zijn voor de belijdenis.  
Loop eens binnen, de aanwezigheid van gemeenteleden wordt zeer 
op prijs gesteld.  
  

Catechisanten 2018/2019 stellen zich voor: 
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Mijn naam is Kitty Jo-ann Groenheijde en ik ben 17 jaar. Ik woon in 
IJsselmonde en zit in mijn examen jaar op het Albeda college in 
Rotterdam zuid. Daar doe ik de opleiding Facilitaire Dienstverlening, 
Helpende Zorg en Welzijn niveau 2. Hierna ga ik doorstuderen de 
opleiding Sociaal Maatschappelijk Dienstverlening niveau 4.                    
In mijn vrije tijd werk ik best vaak in de bioscoop waar ik al bijna een 
jaar werk. Zelf heb ik gekozen voor catechisatie omdat ik mij wou 
verdiepen in de bijbel en het geloof! Ik hoop dat wij er allemaal veel 
van kunnen leren! 
 
Mijn naam is Gillermo Marciano Babel, ik ben een 21-jarige werkende 
student.   In het dagelijks leven volg ik de opleiding Juridisch-
Administratieve Beroepen niveau 4 en werk ik als shiftleader bij 
Domino’s Pizza.  
De reden waarom ik Bijbelstudie volg, is omdat ik geloof dat de Here  
de aarde en ons geschapen heeft en dat wij een deel van Hem zijn. 
 
Wilgo George Blanca, 51 jaar en geboren in Paramaribo. Ik ben 
werkzaam in een kunststoffen fabriek als recyclingmedewerker. Ik heb 
besloten mijn belijdenis af te leggen omdat ik op een punt in mijn leven 
sta dat ik weet dat het geloof voor mij waardevol is en geestelijke 
kracht wil putten uit Gods woord. 
Die inspiratie heb ik nodig om iets goed te maken in dit leven. 
 
Mijn naam is Patricia Jannie Blanker, 56 lentes, geboren te 

Paramaribo, woonachtig in Almere en moeder van een 31 jarige 

dochter.  In mijn vrije tijd ben ik druk bezig op de boerderij te 

Ophemert met  tuinieren (ook Surinaamse groenten), kippen verzorgen 

en heb ik de coördinatie voor de plukdagen van het fruit voor sap. De 

verbondenheid met God heb ik van huis uit meegekregen, vooral van 

mijn moeder, die mij ook een EBG opleiding heeft doen genieten op de 

Maria Hartman school en de Ritveld school. Ik heb voor de EBZG-kerk 

gekozen omdat het voor mij  vertrouwd is en ik mij er thuis voel.    
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Stof tot nadenken 
 
Een meisje van 14 loopt met haar 1 jarige zoontje over straat. 
 "Slet! roept een stel mensen. Niemand weet dat ze op haar 12e  is verkracht. 
Een zwaarlijvige man zit op de bank. 
Hij krijgt anonieme brieven waar in staat: "He dikzak! 
Ooit gehoord van afvallen?!" Niemand weet dat hij last heeft van een 
stofwisselingsziekte. 
 
Een man met littekens en vervormde lichaamsdelen wordt lelijkerd genoemd. 
Niemand weet dat hij ernstige verwondingen heeft opgelopen tijdens het 
vechten voor ons land in de oorlog. 
 
Een meisje loopt met haar pruik door school. Jongens trekken aan haar haar 

en als het blijkt dat ze kaal is lachen ze haar uit.  Ze weten niet dat ze kanker  

heeft.  

Moraal van  het verhaal: Oordeel niet op uiterlijk!       Zr. Irma 
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Gesprek met een gemeentelid  

Zoals inmiddels bekend heeft Kerki 

Nyunsu in elk nummer aandacht voor een 

gemeentelid. In dit nummer staat zuster 

Neslo centraal. 

Ilse-Marie Caroline Neslo werd op 5 september 1949 

in Paramaribo geboren als middelste- uit een gezin van 

3 kinderen (twee meisjes en een jongen). Haar vader 

Emile Theodorus Neslo werkte jarenlang als bootsman op de grote vaart van 

de Scheepvaart Maatschappij Suriname (SMS) en haar moeder Jaene 

Charlotte Neslo-Bertus was Hoofd van de linnenkamer en Mentrix van de 

verpleegkundigen in het Diaconessenhuis, helaas zijn deze liefdevolle ouders 

op 84 en 89 jarige leeftijd tot hoger leven opgeroepen. 

 

Zr. Neslo is geboren en getogen te Zorg en Hoop (Paramaribo). De basis van 

haar ontwikkeling werd gelegd op de Bernadette school waar ze als vroom 

Katholiek meisje les kreeg van de nonnen. Als eerste vak op het rapport stond 

ook altijd Catechismus 10. De keuze viel op deze school vanwege de korte  

loopafstand, dit ondanks ze uit een Protestants/ Luthers nest kwam. Na de 

middagrust en natuurlijk het huiswerk was het speeltijd waarbij de bekende 

spelletjes, zoals knikkeren, djoel en spelen met de kinderen van de straat aan 

de orde kwam. Op zaterdag was het lopen naar zwembad Parima waar  

destijds voor een dubbeltje de hele dag gezwommen kon worden. 

Tijdens de Maria maand (mei) bezocht zuster Neslo iedere ochtend om 6 uur 

de mis in de  Heilige Familie Kerk op Zorg en Hoop en kreeg als beloning een 

plaatje, er werd altijd uitgekeken  wie de meeste plaatjes had. Zr. Neslo kijkt 

met genoegen terug op haar fantastische jeugd en voorbeeldige ouders. 

Zr. Neslo werd op 22 maart 1970 op 18 jarige leeftijd in de Bethlehem kerk 

bevestigd door Predikant Schneider en kreeg als tekst mee:                          
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“Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door   

het goede” (Romeinen 12:21).   

Tot aan de Pedagogische Academie heeft zuster Neslo het RK onderwijs 

gevolgd en werd zelfs door Bisschop Aloisius Zichem gevraagd om als Akela 

de leiding te hebben over de welpen van de Bonivatius parochie aan de 

Wanicastraat. Het had niet veel gescheeld of deze zuster was het klooster 

ingegaan. 

Na het behalen van het bevoegdheid als onderwijsgevende studeerde            

zij Orthopedagogiek aan het Insttuut voor de Opleidng van Leraren (IOL)             

In die periode werd ze door haar muziek leraar dhr. Rudi Blankendaal 

gevraagd om op de Stahelinschool te werken. Aangezien de EBG haar niet 

vreemd was, doordat het gezin geen enkele singi neti op zaterdagavond in de 

Emanuel kerk miste, was de keuze snel gemaakt. 

 Onze zuster begon haar carrière in het onderwijs als 19 jarige op de 

Stahelinschool en ging vervolgens naar de mytylschool. Ze weet nog hoe fijn 

was het om met haar klas na de morgenzegen liedjes te zingen. Deze zijn haar 

nog altijd bijgebleven en roepen goede herinneringen bij haar op tijdens de 

dienst op zondag. Tevens herinnert zij zich de hoedjes die moeder zelf 

maakte van Ken Ken, gaasjesstof, die verplicht op moest omdat je ook als 

kind de kerk niet in mocht zonder hoed. Zuster Neslo houdt deze traditie nog 

in ere en heeft tijdens de dienst, maar ook bij een begrafenis altijd een hoed 

op. 

 Na het behalen van de hoofdakte werd zij schoolhoofd op Welgedacht- C     

en de school voor voortgezet onderwijs aan de Paranamlaan op Uitvlugt. 

 In 1988 kwam zij met vakantie naar Nederland, en is er gebleven.  

De zuster kon in Amsterdam en Utrecht werken, maar koos voor 

Hellevoetsluis waar ze een zeer ruime eengezinswoning had en waar de 

kinderen zich thuis voelden. Tijdens een uitwisselingsproject van docenten uit 

de Antillen en Rotterdam, werd ze gevraagd om op Curacao te werken voor 

de duur van 5 jaar. Ze vestigde zich na terugkeer in Rotterdam en ging weer 

het onderwijs in. 
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De keuze viel op het Olympia College in Rotterdam-Zuid waar zij belast was 

met het begeleiden van de leerlingen in het oriënteren en maken van een 

keus in de verschillende sectoren. Als docent en schoolleider heeft zij 50 jaar 

onafgebroken kennis overgedragen aan kinderen in Suriname, Curaçao en 

Nederland. Niet raar dat zr Neslo na haar pensionering nog 5 jaar heeft 

gewerkt, het onderwijs is namelijk haar lust en leven. Als alles volgens plan 

verloopt zal zij eind van dit schooljaar afscheid nemen als docent Nederlands 

aan het Calvijn college in Rotterdam. 

Naast het onderwijs is zr. Neslo vakbondsvrouw en heeft bij de Algemeen 

Onderwijs Bond (AOB) als hoofdbestuurder gedurende 8 jaren de 

Postactieven, Uitkering gerechtigden en allochtonen in haar portefeuille 

gehad. Ze is tegenwoordig actief bij het platvorm postactieven in Rotterdam 

en omstreken, welke uit gepensioneerde docenten bestaat. In het sociaal 

fonds van de AOB vervangt zij de Penningmeester. In de politiek is ze geen 

onbekende en heeft gedurende 12 jaar als bestuurder en raadslid van de 

PvdA het volk mogen vertegenwoordigen. 

Als voorzitter van de aflegvereniging Naomi heeft zij de leiding en zorgt 

samen met haar team ervoor dat de nabestaanden met een tevreden gevoel 

afscheid kunnen nemen van hun dierbare. In Court Concordia nr. 10240 heeft 

zij de functies van: Notulensecretaris, Secretaris en Ondervoorzitter mogen 

bekleden . Sinds januari 2019 is zij de Chief Ranger en geeft gesteund door 

haar bestuur leiding aan dit Court. Tenslotte is onze zuster op maandag-

morgen bij Tori Oso waar zij samen met andere zusters en broeders door 

middel van zang en gebed de Heer looft en prijst. 

De Surinaamse lievelingsgerechten van zr. Neslo zijn bruine bonen en pinda 

soep met tomtom. Zij is moeder van zoon Faisal, werkzaam als Salaris-

administrateur bij Pameijer, en dochter Sheila- Senior, werkconsulent bij de 

Gemeente Rotterdam. Raoul, haar pleegzoon, is Technisch Medewerker bij 

de KLM. Zij is de trotse grootmoeder van de 18 jarige Jamal die momenteel bij 

haar inwoont.  
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Aan het leven van haar grote liefde tevens vader van haar kinderen kwam 

helaas 20 jaar geleden plots een eind. Hij stierf In haar armen in bijzijn van 

haar zus. Uiteraard waren zij heel erg verdrietig, doch voelen zich getroost 

door Onze Lieve Heer en kunnen de draad weer oppakken 

Haar hobbys zijn: reizen, cruisen, theaterbezoek, Lezen, sporten en kleding 

maken. In de toekomst wil zij vaker op vakantie, genieten van de natuur, het 

mooie leven en ook meer tijd doorbrengen met haar dierbaren. Zij ziet de 

kerk als het huis waar ze regelmatig kan zijn om geestelijk voedsel tot zich     

te nemen en samen met haar zusters/broeders de Heer mag danken, loven, 

prijzen en bemoediging mag ontvangen. De boodschap die ze op zondag 

meekrijgt, draagt zij over aan degenen die op haar pad komen.                                

Jammer genoeg ziet ze onze kerk niet groeien, omdat de jeugd nauwelijks     

de kerk bezoekt en volgens haar door gebrek aan interesse niets qua geloof 

zal kunnen overdragen aan hun kinderen. De kerken zullen jammer genoeg 

plaats maken voor woningen en andere voorzieningen.  

Haar dringende boodschap voor de gemeente is : 

Houdt vast aan het geloof, probeer de jeugd te motiveren om de kerk 

te bezoeken en geef bovenal niet op! 

Zr. Monique 

/ - - - - - / 
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RECEPT BB met R 

 

Recept Bruine Bonen (voor 2 a 3 personen) 

1 grote pot bruine bonen, 250 gram kip, 125 gram zoutvlees 

100 gram ham, 1 ui, 1 tomaat, 1 lepel tomatenpuree 

1 tak soepgroente(selderie), 1 verse peper 

boullionblokjes (naar smaak), nootmuskaat, pimentkorrels 

Laurierblaadjes (2 a 3 stuks), Pijpkaneel (klein stukje) 

zwarte peper, 75 gram margarine, 1 theelepel suiker 

 

De bruine bonen gaar koken. Zoutvlees en ham uitkoken en in stukjes 

snijden. In de margarine de stukjes kip, vlees, ui en tomaat bakken. De 

bonen erbij doen. De soepgroente, kruiden en hele verse 

peper toevoegen. Alles laten sudderen tot het vocht gebonden is en 

verder op smaak afmaken. Dit recept kan geserveerd worden met rijst 

of bulgur. 

Nyan Switi       Zr. Monique 

 

 
Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag 

EBZG  Uitstapje  naar  

Attractiepark Duinen Zathe 

te Appelscha 

 

Kaarten: 

Volwassenen € 25,--  

Kinderen        € 12,50 ( t/m 11 jaar) 
 



16  

  

 

Paaskleurplaat                      door Kitty Groenheijde   



17  

  

Bijbelfilippine  
 

  

    

 

1

2

3

4

5

6

7

 8

9

10

11

12

13

14

15



18  

  

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.  

De spelling van de namen is gehaald uit de  

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)  

 

1 Dit dier werd gebraden voor de drie gasten van Abraham 
(Genesis 18) 

2 Zij worden door zijn zwaard doorboord (Sefanja 2) 

3 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het ….. (Johannes 14) 

4 Nineve was  zo groot als zoveel dagreizen (Jona 3) 

5 Op dit eiland bevindt Johannes zich (Openbaring 1) 

6 Oudste zoon van Mozes (Exodus 2) 

7 Zoveel generaties zijn er van Abraham tot David (Matteüs 1) 

8 Abihu en   …… hielden zich niet aan de voorschriften van de 
Heer en overleefden het niet (Leviticus 10) 

9 Hiermee sloeg de profeet op het water om over te kunnen 
steken (2Koningen 2) 

10 Hieronder hield deze profetes en rechter zitting (Rechters 3) 

11 In Sion zou je je hieraan kunnen stoten (Romeinen 9) 

12 Oudste zoon van Eva (Genesis 4) 

13 Hier ging Elkana naar toe om te offeren (1Samuël 1) 

14 Door de stralende glans op zijn gezicht kon het volk niet naar 
hem kijken (2Korinthiërs 3) 

15 Deze naam kreeg Gideon (Rechters 6) 

 

    

Oplossing vorige Bijbelfilippine: SCHRIFTOPVATTING 
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