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OVERDENKING  

GEBONDENHEID ALS ONVRIJHEID 

Zo op de vooravond van Keti Koti, lijkt het mij op z’n plaats even stil te 
staan bij het begrip ‘vrijheid’.  

De ketenen zijn verbroken; vrij van slavenarbeid; vrij van de 
mensonterende bejegening; geen bezit meer te zijn van een ander 
mens; vrij van gebondenheid; vrij uit gevangenschap; mijn menselijke 
waardigheid terug; mijn identiteit terug, enzovoort. 

Maar zijn wij waarlijk vrij?  

Neem bijvoorbeeld het thema gebondenheid. Maar eerst dit: Het zit ons 
mensen in het bloed om alleen goed te doen als we goed terug 
ontvangen. Bijvoorbeeld: ‘Ik wil jou wel iets geven, maar dan verwacht ik 
ook iets terug. Anders word ik boos, of neem ik afstand van je.’ Of: 
‘Zolang je aardig tegen me doet, doe ik het ook naar jou.’ Of: ‘Bij die 
mensen kom ik niet meer, die hebben het helemaal verbruid.’ Of: ‘Die 
ene keer dat iemand ons diep kwetste heeft hij zo’n diepe wond in onze 
ziel geslagen, dat we vanaf toen ons voorgenomen hebben ons nooit 
meer te laten kwetsen, nooit meer echt open te zijn, nooit meer 
werkelijk verbonden te zijn met een ander zelfs.’ 

En die houding, die manier van leven, kan ons erg boeien en lijkt zo 
onschuldig. Maar elke geboeidheid of gewoonte heeft iets in zich om 
over te gaan in gebondenheid. Alles wat ons boeit kan ons gaan 
beheersen, dat wij angstig worden om die dingen los te laten.  
Gebondenheid is dat we vastzitten aan dingen, aan mensen, aan 
gedachten, aan patronen, aan handelingen en dat we daar maar niet los 
van kunnen komen, hoe negatief die ook zijn. Dat je verslaafd bent aan 
goedkeuring van anderen, aan succes, aan bitterheid, aan haat, aan  
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sombere gedachten. Er is zoveel gevangenschap buiten de 
gevangenismuren.  
 
Maar God verwacht meer van ons. Hij komt vol onverdiende ontferming 
naar ons toe. Dat is barmhartigheid.                                                                             
Het kenmerk van barmhartigheid is dat het onverdiend is, gratis, zonder 
dat je ook maar iets terugverwacht. Die onverdiende ontferming wil God 
ook ons leren. 
Bent u zo gebonden, zo verbitterd? 
Dan is het zaak om terug te gaan naar de basis van leven met God om te 
geloven en te ervaren wat genade is; naar de kern van geloven, de kern 
van Jezus.  En dat alleen de genade van Jezus Christus u vrij zal maken. 

In het verband van Jezus’ woorden betekent dat praktisch ook dit: Heb 
je een hekel aan je vijanden? Ben jij slecht voor wie jou kwaad doen? 
Verwens je wie jou vervloekt en wie je slecht behandelen? Leef je 
onbarmhartig? Ben je verbitterd, gefrustreerd en ontevreden? 
Ga naar de Vader; Sta stil bij God; En ontvang zijn barmhartigheid voor 
jóu. Door Jezus… Wanneer je die Weg gaat, dan zal Gód jou in beweging 
zetten. Dwars door wat Hij jou leert in zijn onverdiende goedheid voor 
jou.       [Br. Kensley Vrede] 
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KERKDIENSTEN in Utrecht (Fysiek & Online) 
De erediensten zijn zondags vanaf 12.00 uur te bezoeken en te volgen. 
Van harte welkom! Elke zondag vanaf 11.30 uur is de kerk open. 
De Kerkdienst is ook te volgen via ons youtube kanaal of www.ebgu.nl 

     3 juli             PREEKDIENST - MANSPASI 
                                    Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth m.m.v.  
                                    het Kerkkoor 
 
   10 juli             PREEKDIENST  
                                    Voorganger: Ds. J. Welschen 
 
   17 juli                      PREEKDIENST 
                                    Voorganger: Zr. S. Oosterwolde     
 
   24 juli                      PREEKDIENST  
                                    Voorganger: Zr. C. Haaswijk 
 
   31 juli                      ZANGDIENST  
                                    Voorgangers: Zr. N. Cambridge en  
                                    Zr. P.Terborg-Esajas 
 
                       START AUGUSTUSTMAAND  
 
  7 augustus               PREEKDIENST 
                                    Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
  14 augustus             PREEKDIENST EN HEILIG AVONDMAAL 
                                     Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth  
  
   21 augustus            PREEKDIENST  
                                     Voorganger: zr. S. Oosterwolde 
 

http://www.ebgu.nl/
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KERKDIENSTEN in Utrecht (Fysiek & Online) Vervolg 
 
 

 28 augustus            STARTZONDAG/LIEFDEMAAL 
                                   Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
 
 4 september            PREEKDIENST met DOOP 
                                   Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
 11 september         PREEKDIENST  

           Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
 18 september         PREEKDIENST   

           Voorganger: Zr. S. Oosterwolde 
 
 25 september         PREEKDIENST  
                                   Voorganger: Br. K. Vrede 

 
       2 oktober           PREEKDIENST - OOGSTFEEST 
                                    Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
       9 oktober           PREEKDIENST  
                                    Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
     16 oktober           PREEKDIENST 
                                    Voorganger: Zr. S. Oosterwolde 
 
     23 oktober           PREEKDIENST  
                                    Voorganger: Gastpredikant  
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 BERICHTEN UIT DE OUDSTENRAAD VAN DE VOORZITTER 

 
Gemeente zijn in een bijzondere tijd  
Ja, zusters en broeders, het is een bijzondere tijd. Langzaamaan neemt 
het aantal leden en gasten toe, die na de coronaperiode de dienst weer 
bezoeken. Dat is heel plezierig. Je kunt merken dat de leden die komen, 
echt behoefte hebben aan contact. Zij komen niet alleen naar de 
kerkdiensten, maar blijven ook koffie- of theedrinken na de dienst. Onze 
keukenploeg Martha’s en Martho verkopen vaak ook nog iets lekkers, 
dat daar of thuis opgegeten kan worden.   
Maar het is gewoon plezierig dat wij weer gewoon naar de kerk kunnen 
om te bidden, te zingen en te luisteren naar het woord van onze 
dominee. Het is prettig dat we weer gewoon naast elkaar kunnen zitten.  
Deze maandbrief ontvangt u net voordat de schoolvakanties beginnen. 
Vakantietijd is vooral heel fijn voor de jongeren en kinderen. Ze hoeven 
dan minimaal zes weken niet naar school. Wij wensen ze een heerlijke 
vakantie toe. Een tijd om te ontspannen en dingen te doen die ze zelf 
heel graag willen, een tijd om te genieten.  
Maar … als de scholen weer beginnen, dan moeten ze er weer volop 
tegenaan. Het drukke leven op school begint dan weer van voor af aan. 
Wij wensen dat ze een goede leraar / lerares mogen krijgen in de 
volgende klas.  
 

Start Augustusmaand Herrnhuttermaand.  
De Augustusmaand gaat over een maand van start. Vanaf 3 zondag juli 
zijn de augustusmaandlintjes na de kerkdienst in verschillende kleuren 
te koop voor €1,00. 
Tijdens de vieringen van de augustusmaand wordt aandacht besteed 
aan wat er gebeurd is in 1727, met de toenmalige vluchtelingen uit 
Moravië (nu Tsjechië). Er was onenigheid tussen de bewoners met 
verschillende geloofsachtergronden. Op 13 augustus 1727 hebben zij 
samen een Avondmaalsviering gehouden, waarbij de grootste 
problemen werden opgelost. Op 17 augustus werd een kinderfeest 
gehouden, waarbij ook zij iets meemaakten van het nieuwe dat er bij de 
volwassenen was gebeurd. Dit alles gebeurde in de kerk in Berthelsdorf,  
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niet ver van Herrnhut, dat toen nog in opbouw was. Het ontstaan van 
Herrnhut wordt op 17 juni gevierd, omdat op 17 juni 1722 de eerste 
boom is geveld om het dorp te kunnen bouwen. Dit jaar vierden we het 
300 jarig bestaan van Herrhut. 
 

Decharge voor de penningmeester  
Het Provinciaal Bestuur heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd en de 
Oudstenraad verzocht de penningmeester te dechargeren. Dat is in de 
vergadering van 21 juni jl. gebeurd. Wij zijn dankbaar dat onze Heer 
broeder Harar in staat stelt om deze werkzaamheden te kunnen doen.  
 

Pastoraat  
Voor pastorale gesprekken staat de dominee ter beschikking. U kunt 
haar bellen, whatsappen of e-mailen voor een afspraak.  
Een ieder, hetzij een lid of vriend van de gemeente, die behoefte heeft 
aan een pastoraal gesprek om welke reden, mag haar benaderen.  
En als u ziet dat een mede broeder of zuster behoefte heeft aan een 
gesprek, laat het dan weten bij een OR-lid. Samen zien wij om naar onze 
gemeenteleden. Wij hebben elkaar daarvoor nodig.    
 

Catechisatie  
In september a.s. start de belijdeniscatechisatie. U kunt zich hiervoor 
aanmelden bij de dominee of een lid van de Oudstenraad.  
 

Nieuw schooljaar 2022/2023  
In de laatste week van augustus start het nieuwe schooljaar. Vooral voor 
onze kinderen en jongeren is dat best spannend.   
Op 28 augustus beginnen wij als gemeente het nieuwe school / cursus 
jaar met een Startzondag. Na de kerkdienst is er een Kon Makandra met 
een minibazaar, sponsorloop en natuurlijk veel lekker eten. De 
opbrengst is onze bijdrage voor het Zendingsfeest 2022. 
 

Utrecht 900 jaar  
Op 2 juni 2022 zijn de Utrechtse kerken gestart met een dienst in de 
Domkerk, vanwege het feit dat Utrecht 900 jaar bestaat. In deze viering 
had EBGUtrecht ook een bijdrage. Er worden in dit kader een aantal 
activiteiten door verschillende kerken georganiseerd. Zo zijn er 
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verschillende stadswandelingen. Met de gemeente plannen we een 
stadswandeling ‘Sporen van Slavernij’ in Utrecht op 13 september.  
 

Een ieder die graag meewandelt wordt hartelijk uitgenodigd. U kunt zich 
hiervoor opgeven bij de zrs. Terborg en Cambridge.  
 

Herinrichting Ivoordreef  
Wie naar de kerk komt ziet dat het slopen reeds is begonnen. 
Vooralsnog hebben we er niet veel last van. Ondertussen gaan de  
gesprekken over ons kerkgebouw door. Om ons kerkgebouw zo te 
renoveren dat het de komende 50 jaar mee kan, hebben wij een 
begroting ingediend. Deze valt hoger uit dan wat de projectontwikkelaar 
beschikbaar heeft gesteld. Overleg daarover was helaas niet mogelijk. 
Wij hebben daarom besloten om tegen het voorlopig bestemmingsplan 
een zienswijze in te dienen bij de gemeente Utrecht. Wordt vervolgd. 
 

Seniorenbijeenkomst  
U wordt van harte uitgenodigd voor de seniorenbijeenkomst op de 
3e donderdag van de maand. Komt u gerust, het is heel 
gezellig. Hieronder proeft u de sfeer van onze laatste bijeenkomst met 
chefkok Cha Cha. In september is de volgende Senioren bijeenkomst. 
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FINANCIËN – Bericht van de Penningmeester 
 

Beste broeder, zuster,                                                                                  
Hierbij in het kort de stand van zaken t.a.v. de offerande in de periode 
van 1 april t/m 23 juni 2022 

                                                     EBGUtrecht       ECP                 ZZg           

Voor diverse projecten: € 1.988,52 €530,32 € 265,16 

TOTAAL ONTVANGEN AAN OFFERANDE: €2.784,00 

 

Kerkelijke bijdrage t/m 23 juni 2021          € 27,890,00                                                      
Kerkelijke Bijdrage t/m 23 juni 2022    € 28.550,00                    

Zoals u ziet is t.o.v. vorig jaar in dezelfde periode de Kerkelijke Bijdrage 
(KB) iets omhoog gegaan. Dat is een goed begin. Maar we zijn er nog 
niet. Wij hebben het al vaak verteld. Van de ongeveer 800 ingeschreven 
doop/ belijdende leden betalen er maar ¼ (ongeveer 200). Dat zijn de 
trouwe KB-betalers! Grantangi! Een grote uitdaging is om onze niet- 
betalende zusters en broeders enthousiast te maken KB te betalen.                                    
Hebt u een idee hoe wij deze uitdaging kunnen aangaan? Laat het ons 
weten! 

Weet u dat de Kerkelijke Bijdrage verplicht is voor alle ingeschreven 
doopleden vanaf 18 jaar? (of je nu naar de kerk gaat of niet) 
De KB is 3% van je netto inkomen (met een minimum van € 15,00 per 
maand). Bijvoorbeeld. Als uw netto inkomen €1500 is. Dan is u KB  
€ 45,00 per maand. De KB is nodig voor de instandhouding van ons 
kerkgebouw en het gemeentewerk. Wij zijn afhankelijk van de KB.                
Van de overheid krijgt de kerk GEEN GELD. 
MAAR, als het financieel niet lukt, geef dan wat u kan missen. 
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KETI KOTI – MANSPASI  |  1 JULI 1863 – 1 JULI 2022 
 

1 juli herdenken en vieren wij de afschaffing van de trans Atlantische 
slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen Wij vroegen een paar 
gemeenteleden wat 1 juli voor hen betekent. 
 
 

 
 
 

Keti koti betekent voor mij vrijheid. Vrijheid waarvoor mijn voor-
voorouders met hun lijf en leden hebben betaald. Ik vermoed dat ze het 
knechten met vrijmoedigheid hebben gedragen in de hoop dat wij als 
nakomelingen het beter zouden hebben. Daarom koester ik deze dag 
ieder jaar weer en sta ik stil en dan stel ik mij voor hoe mijn voor-
voorouders hebben geleden en de hoogste prijs betaald. 
Wij moeten ons bezinnen en er telkens bij stilstaan dat wat onze voor-
voorouders hebben doorstaan als losprijs voor ons is geweest! Laten wij 
alles uit het leven halen door elkaar lief te hebben, respecteren en 
iedereen in zijn of haar waarde laten. Zo voorkomen wij om niet in hun 
schoenen te komen staan door ons te laten knechten. Dat moet je niet 
willen. Ik wil dat niet!!!      (JH) 
 
 

“Keti Koti“  is voor mij een dag om blij en vrolijk te zijn en God te danken 
dat mijn voorouders en anderen eindelijk op 1 juli 1863 hun vrijheid 
kregen,  al moesten zij nog 10 jaar door werken, maar onder andere 
omstandigheden.                  (ML) 

Goeie vraag! Ik heb er nooit bij 
stil gestaan of 1 juli nu wel of niet 
iets voor mij betekent en wat dat 
dan zou moeten zijn.  
Net als elke creoolse is het de dag 
waarop wij herdenken dat de 
slavernij is afgeschaft. Niet meer 
en niet minder.                        (MC) 
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KETI KOTI – MANSPASI  |  1 JULI 1863 – 1 JULI 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emancipatie betekent voor mij dat ik het recht heb om te zijn wie ik ben, 
dat ik trots mag zijn op de kleur waarmee ik geboren ben en dat ik met 
opgeheven hoofd door het leven mag gaan.                                           (NS) 
 
 

Emancipatie is voor mij: VRIJHEID        (EN) 
 

Manspasi voor mij betekent niet alleen viering van onze vrijheid, maar 
ook stilstaan bij het verleden welbewust van ons geloof en de kerk ook 
toen en gesterkt daardoor vooruit te blijven kijken.      (MC) 

1 juli, wat betekent het voor mij? 
Ik heb er nooit over nagedacht.  
De slavernij is op die dag  
afgeschaft.  Ik ben blij en 
dankbaar dat ik in vrijheid ben 
geboren.  Het verleden ligt achter 
mij. Ik leef in het heden en 
probeer elke dag een goede 
christen te zijn.   (CP) 

De viering van Keti koti kreeg ik 
met de paplepel ingegoten.  
Ik genoot al van jongsaf van de 
vreugde van de feestende 
massa. Later leerde ik van de 
achtergrond, inhoudende, de 
gruwel die een mens een ander 
kan aandoen om geld en macht, 
gestoeld op een vermeende 
superioriteit.                        (FvO) 

Ik vind Keti Koti een belangrijke 
feestdag omdat het ook mijn 
verleden is. Vieren en herdenken 
horen wat mij betreft bij die dag 
omdat wij nooit mogen vergeten 
welke pijn de slavernij veroorzaakt 
heeft. En het mag wat mij betreft 
wel een vrije dag worden omdat 
het verbonden is met de 
geschiedenis van Nederland.   (SO) 
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IN GESPREK MET… 

 
Zr.  Nell Cambridge 
Door S. Oosterwolde, vicaris 
 
Vorig kwartaal ben ik begonnen met interviews om de gemeenteleden 
beter te leren kennen en de gesprekken te delen met de gemeente. 
Deze keer spreek ik met het herkozen lid van de Oudstenraad, tevens 
voorzitter, zr Nell Cambridge.  

 

 
 
Ik heb eerst in Delft gewoond met mijn ouders, daar zijn mijn broer en 
zus geboren. Mijn vader studeerde daar en toen hij was afgestudeerd, 
zijn wij naar Suriname teruggegaan. Daar heb ik het voortgezet 
onderwijs gevolgd: eerst de MULO op de Graaf van Zinzendorfschool, 
toen de HBS en daarna ben ik weer naar Nederland teruggekomen.  
Ik ben in september 1954 gedoopt toen ik 3 maanden oud was, in de 
Wanica kerk. En ik heb al heel jong, 17 jaar, belijdenis gedaan in de Rust 
en Vrede kerk, omdat wij toen veel optrokken met een gezin die daar 
kerkte en ook met hen meegingen naar de kerk. Mijn grootvader ging 
ook daar naar de kerk. Wij hoorden eigenlijk nog een beetje bij de 
Wanica kerk, maar bezochten die vooral op hoogtijdagen zoals  

Zr. Cambridge kunt u iets 
over uzelf vertellen? 
 
Ik ben Nel Cambridge, bij 
iedereen bekend als  
zr. Nellie, geboren 9 juni 
1954 in Paramaribo en ik 
woon nu in Nieuwegein. 
Daar woon ik al vanaf 1976. 
Dit is niet de eerste plek 
waar ik in Nederland 
gewoond heb. 



13  

 
kerstnacht. Ik ben wel naar een christelijke school geweest in Delft, 
maar natuurlijk niet naar een EBG-school. In die tijd had je naast Zeist 
alleen een Broedergemeente in Amsterdam en Haarlem. 
Ik kwam terug naar Nederland om aan de HEAO in Utrecht te studeren 
en had een bijbaantje als kassamedewerkster in een 
levensmiddelenwinkel, die vergelijkbaar is met de Nettorama van nu. 
Deze supermarkt bestaat intussen niet meer. En op zaterdag als de 
winkel om 17.00 uur sloot, hielp ik mee om te bevoorraden. 
 
Na de HEAO heb ik nog aan de Bestuursacademie gestudeerd en daarna 
ben ik gaan werken bij gemeente Nieuwegein. Mijn eerste ervaring met 
solliciteren was niet positief, omdat ik ondanks mijn goede opleiding 
afgewezen werd. Men liet mij weten dat ze van mening waren dat ik, 
afkomstig uit Paramaribo, niet zelf mijn brief geschreven kon hebben. 
Hun mening over mij was gebaseerd op mijn afkomst en daar was ik heel 
kwaad over. Na ontvangst van de afwijzing ben ik zelf langsgegaan op 
kantoor en heb een gesprek aangevraagd met iemand die over de 
vacature ging. Want ik vond dat ze mij niet alleen op grond daarvan 
konden afwijzen, zonder nadere informatie over wie ik ben. En ik 
weigerde weg te gaan voordat ik iemand had gesproken, die over die 
functie ging. Het gevolg was dat ze mij wel een functie hebben 
aangeboden. En vanaf dat moment heb ik nooit problemen gehad met 
afwijzingen als ik solliciteerde. Ik heb daar 12 jaar gewerkt en ben 
daarna in Amsterdam gaan werken omdat ik iets anders wilde. In 
Amsterdam heb ik verschillende banen gehad. Ik heb ook altijd voor de 
helft van mijn tijd in het onderwijs gewerkt, in bestuursfuncties op de 
financiële en juridische afdeling. Ik ben altijd in Utrecht blijven wonen, 
en reisde elke dag naar Amsterdam voor mijn werk, maar ik heb het 
altijd met veel plezier gedaan totdat ik in 2020 op 66-jarige leeftijd met 
pensioen ging. 
 
Hoe ben u bij EBG-Utrecht terecht gekomen en hoelang bent u lid van 
deze gemeente? 
Ik ben al vanaf 1974 lid van EBG-gemeente Utrecht, in allerlei functies. Ik 
heb schoongemaakt, de maandbrief toen nog uitgetypt voordat de pc 
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kwam en verstuurd, ik ben nu nog steeds lid van de keukenploeg. Ik heb 
ook verschillende predikanten meegemaakt: ds. Jansen, ds. Gill, ds. 
Lieveld, ds. de Vos, die helaas bij een motor-ongeluk omgekomen is, en 
nu ds. Doth. 
Ik zit vanaf 1990 in de Synode, toen Oost en West voor het eerst weer 
bij elkaar kwamen nadat ze lange tijd van elkaar  gescheiden waren. Dat 
is al bijna 32 jaar, waarvan 12 jaar als voorzitter. Volgend jaar 2023 
wordt mijn laatste Synode, omdat ik ook aan jongeren de kans wil geven 
om ervaring in de EBG op te doen. Het probleem voor jongeren is dat 
het veel tijd kost en dat ze geen extra verlof krijgen om naar 
synodevergaderingen te gaan. Ik ga mijn best doen om jongeren te 
motiveren om zich verkiesbaar te stellen, want het is een hele mooie 
ervaring om zo je gemeente te vertegenwoordigen.  Het mooiste van de 
Synode vond ik altijd de plenaire vergaderingen waar iedereen bij elkaar 
was en het 12-uur gebed om de ochtend af te sluiten. Doordat ik in 
verschillende commissies zat, kwam ik vaker in Duitsland en heb 
daardoor ook verschillende plaatsen bezocht. Dat vond ik ook een van 
de mooie dingen aan het lidmaatschap van de synode. Ik heb mij altijd 
ingezet om de voorstellen vanuit Nederland op de agenda te plaatsen en 
heb die ook altijd ondersteund. Het mooiste besluit vond ik wel het 
besluit over het weer samengaan van de West- en Oost-Duitse EBG, die 
toen weer één EBG werd. Nu functioneert het als een eenheid, en er is 
niets meer van te merken dat het ooit gescheiden is geweest. Het is één 
Europese Continentale provincie geworden. En ik merk ook dat er tussen 
de Surinaamse en Duitse synodeleden eenheid is en dat er goed 
samengewerkt wordt. 
Ik ben ook lid van de Centrale Raad omdat ik synodelid ben, maar er is 
helaas geen tijd voor om er uitgebreid op in te gaan. Wat ik er nu over 
kan zeggen is dat de Centrale Raad samen met het PB het beleid voor 
Nederland bepaalt. 
 
Wat was uw motivatie om OR lid te worden, hoe lang bent u al lid en 
wat zijn uw taken binnen de OR? 
Ik ben al 6 jaar OR lid, de eerste periode is nu voorbij en mijn tweede en 
laatste periode is net begonnen. In de eerste periode hebben wij het 
kerkgebouw opgeknapt samen met ds. de Vos.  
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Naast het werk van de aannemer, hebben wij als OR-leden en leden van 
de bouwcommissie ook zelf veel werk verricht. Ook de gemeenteleden 
hebben eraan meegewerkt. Ik merk wel dat als het nodig is, 
gemeenteleden altijd bereid zijn om de handen uit de mouwen te 
steken als het gaat om mee te doen aan werkzaamheden voor de kerk. 
Je kunt altijd een beroep op hen doen. 
Ik weet niet meer wie mij gevraagd heeft om OR lid te worden, maar ik 
heb toen ja gezegd, omdat ik dacht dat in die tijd ook mijn 
synodelidmaatschap afgelopen zou zijn. Ik heb geen speciale doelen 
voor ogen. Ik zou wel graag willen dat er meer jongeren, of vooral 
mensen jonger dan 50 de diensten bezoeken. Maar ik weet dat jongeren 
veel keuzes hebben en dat mensen met jonge kinderen ook een druk 
leven hebben. Ik juich het toe, dat er maandelijkse ontmoetingen zijn 
voor senioren en dat er een nieuwe vrouwengroep is ontstaan, waar ook 
vrouwen komen die niet naar de kerk gaan. Ik heb ook geen oplossing 
om meer mensen naar de kerk te krijgen, maar ik denk dat het wel helpt 
als je mensen laat weten dat ze welkom zijn. Het is fijn dat wij weer 
mogen samenkomen in kerk tijdens de diensten en na de dienst samen 
een kopje koffie drinken. Iedereen is welkom om de dienst te bezoeken, 
dus laat de mensen maar weer komen. 
In 2020 bestond EBGU 50 jaar en vanwege corona konden wij dat niet 
kunnen vieren. Ook het koor bestond 25 jaar in 2019 en dat hebben wij 
niet uitgebreid gevierd. En in 2024 bestaat de kerk formeel 45 jaar. Dus 
wij hopen in 2023 of 2024 als gemeente nog een groot feest te vieren. 
Ik ben voorzitter van de OR, maar door mijn ziekte doe ik de afgelopen 
tijd minder dan ik zou willen. 
 
Waar bent u trots op dat bereikt is in de afgelopen jaren? 
Ik ben er trots op dat wij toen als gemeente de kerk hebben kunnen 
kopen en opknappen, en dat iedereen een steentje heeft bijgedragen. 
 
Wat zou u willen verbeteren voordat u stopt en hoe wilt u dat 
bereiken? 
Ik zou graag willen dat mensen weer naar de kerk komen, als hun 
kinderen iets groter zijn.  
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Ik begrijp dat het met kleine kinderen en een druk gezinsleven, niet 
altijd mogelijk is. Utrecht heeft een diaspora functie en mensen wonen 
niet altijd dicht in de buurt van de kerk. Daarom is het lastig om de kerk 
ook deel van het gezinsleven te laten zijn. 
Ik zou ook willen dat meer jongeren de reguliere diensten bezoeken. Als 
ze een taak hebben zoals het lezen van de eerste schriftlezing of bij de 
dienst van Jong en Oud, dan zijn ze er wel. Maar op andere momenten 
zie je ze niet. Ik zou graag iets bedenken om ze wat vaker in de diensten 
te zien. 
 
Hoe is de samenwerking binnen de OR met de mede OR-leden? 
Ik vind dat we als team goed samenwerken. Het is een fijne groep en wij 
trekken samen op. Iedereen is bereid om te doen wat nodig is. Zoals 
zuster Patricia, die nu namens de OR in de Centrale Raad zit. 
 
Zijn er punten die u wil  bespreken, of opmerkingen over de toekomst 
van EBGU? 
Zoals je weet komt er nieuwbouw rondom de kerk en ik kijk er naar uit 
dat onze kerk een rol gaat spelen in de buurt voor de nieuwe 
buurtbewoners. Dat zou kunnen door de kerk op andere tijden open te 
stellen of door bijvoorbeeld maaltijden aan te bieden zoals de 
lunchmaaltijden die nu in EBG-Amsterdam plaatsvinden. Dat bindt 
mensen aan de kerk, waardoor de drempel lager wordt om ook eens 
naar een kerkdienst te komen. Dat lijkt mij een leuk initiatief. 
En ik zou graag willen dat er na mij jongeren in de OR komen, ik zal de 
komende tijd mijn best doen om ze te motiveren om zich verkiesbaar te 
stellen. 
 

 

Van 6 t/m 9 juli om 20.00 online!  
We lezen in deze vier dagen 
samen het Bijbelboek Ruth uit. 
Doet u/jij mee?  
Opgeven via info@ebgu.nl.  
U ontvangt dan de informatie en 
de zoomlink. 
 

mailto:info@ebgu.nl
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EFFE PUZZELEN 

 
 

 
 
Deze Woordzoeker is samengesteld door br. Engbert van Faassen. 
Oplossing op pagina 19 
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BERICHTEN UIT DE EBGN 
 

 
 
Een podcast is een soort radio uitzending en de populariteit van 
podcasts wordt met de dag groter. Er zijn podcasts over allerlei 
onderwerpen en thema’s. Ook christelijke podcasts. Om een groter 
publiek bekend te maken met de EBG en het Dagtekstenboekje, is er nu 
dan ook een Dagteksten podcast. We zijn begonnen met een wekelijkse 
uitgave met de bedoeling dit in de loop der tijd uit te breiden naar een 
dagelijkse uitzending. Elke woensdag is er weer een nieuwe uit. 
De podcast is te vinden op Spotify en abonneren op deze podcast is 
gratis en makkelijk zodat u geen aflevering hoeft te missen. 
 

ZENDINGSFEEST 
Op zaterdag 17 september is het feest op het Zusterplein in Zeist: het 
jaarlijkse Zendingsfeest van de Broedergemeenten in Nederland en het 
ZZg. En ook u bent er welkom, voor ontmoeting, inspiratie en samenzijn. 
‘Zending is delen in ontmoeting en geloof’, dat is het thema.  
Mogen we u ook begroeten vanaf 10.30 uur? Kijk voor meer informatie 
op www.zzg.nl/zendingsfeest 
 

OPLOSSING WOORDZOEKER 
De overgebleven letters vormen het woord: VAKANTIETIJD 

Kent u de Dagteksten Podcast? 
 
Deze podcast is een aanvulling 
op het eeuwen oude Dagteksten 
boekje. 
Voor kenners is deze podcast 
een verdieping naast het boekje 
en voor nieuwkomers mag deze 
podcast een mooie 
kennismaking met de dagteksten 
zijn. 
 

https://open.spotify.com/show/7f6T0lrw15xOzyefocdouH?si=ndz33ss4Rc-ob8AOk-PgaQ&dl_branch=1
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BERICHT ZEISTERZENDINGSGENOOTSCHAP (ZZg) 

Sinds enkele maanden wordt Suriname hard getroffen door het water. 
En het blijft maar regenen. Niet alleen in de hoofdstad Paramaribo lopen 
de straten onder, maar met name de binnenlandse gebieden onder het 
Brokopondo stuwmeer lopen onder water. We horen van schrijnende 
situaties die veel mensen, gezinnen hard raken. Twee dingen springen er 
voor het ZZg uit: door de grote wateroverlast raken velen verstokt van 
voedsel en kunnen kinderen geen onderwijs meer volgen; niet alleen 
huizen maar ook scholen lopen onder water.  

 

Rampgebied 
De overstromingen begonnen in maart van dit jaar. De harde, 
aanhoudende regens troffen met name de binnenlandse woongebieden 
van marrons en inheemsen. Door de regering zijn eind mei zeven van de 
tien Surinaamse districten tot rampgebied verklaard. Honderden 
gezinnen hebben hulp nodig omdat hun huizen onder water staan en 
omdat de oogsten op hun kostgrondjes geheel verloren zijn.  
 
Gift 
ZZg wil financieel bijdragen. Doet u mee? Uw donatie kunt u overmaken 
op ons algemene rekeningnummer: NL74 RABO 0375 2169 36 t.n.v. ZZg. 
Vermeld u alstublieft specifiek ‘watersnood Suriname’. 
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KERKENNIEUWS UIT UTRECHT 
 

Stiltecentrum Hoog Catharijne is een plek van stilte, bezinning, 
inspiratie en ontmoeting. Dit interkerkelijke centrum, in hartje Hoog 
Catharijne, wordt gesteund door Utrechtse kerken.  
Het Stiltecentrum heeft op de dagen dat het geopend is, een 
middagpauzeviering. Dit is een korte, laagdrempelige viering, die geleid 
wordt door voorgangers uit de Utrechtse kerken. Ook onze dominee 
doet mee. De aanvangstijd van deze viering is 12.30 uur. 
 

 

 
 

900 jaar Utrecht 
In dit jubileum jaar organiseren de kerken in Utrecht naast eigen 
activiteiten ook gezamenlijke activiteiten. Zo zal er elke zondag in elke 
kerk voor eenzelfde thema gebeden worden. En gaat er een lantaarn 
rond van kerk tot kerk. De Lantaarn werd op 15 januari aangestoken.          
Zo wordt met alle kerken het Licht van Christus in Utrecht 900 
doorgegeven. Op zondag 19 juni brandde De Lantaarn in de Jeruëlkapel. 

Het Stiltecentrum is geopend 
van dinsdag t/m donderdag. 
Van 10-14 uur. 
Stiltecentrum Hoog Catharijne 
Godebaldkwartier 74 
3511 DZ Utrecht 
www.stiltecentrum.nl 
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EEN VERHAAL 

 
BIDDENDE HANDEN 
In de 15e eeuw woonde er in een klein dorpje bij Neurenberg een gezin 
met 18 kinderen. Alleen al om al die kinderen eten te kunnen geven, 
werkte de vader en kostwinnaar, een goudsmid, bijna 18 uur per dag. 
Naast zijn eigen ambacht, pakte hij elk klusje aan dat hij maar kon 
krijgen in de buurt. Ondanks hun schijnbaar uitzichtloze situatie, hadden 
twee kinderen van Albrecht Dürer senior een droom. Ze wilden allebei 
iets doen met hun aanleg voor kunst, maar wisten heel goed dat hun 
vader financieel nooit in staat zou zijn één van hen naar de academie 
van Neurenberg te sturen. 
 
Na veel lange gesprekken ’s nachts in hun overvolle bed, sloten de 
jongens een verbond. Ze zouden een muntje opgooien. De verliezer zou 
in de nabijgelegen mijnen gaan werken en met zijn verdiensten zijn 
broer onderhouden terwijl die op de academie zat. Na die vier jaar zou 
de winnaar zijn broer laten studeren, hetzij door zijn werk te verkopen, 
hetzij door ook in de mijnen te gaan werken. Zondag na de kerk gooiden 
ze een muntje op. Albrecht Dürer won en ging naar Neurenberg. 
 
Albert ging werken in de gevaarlijke mijnen, en gedurende vier jaar 
ondersteunde hij zijn broer financieel. 
 
Albrechts werk op de academie was bijna meteen een regelrechte 
sensatie. Zijn etsen, houtsnedes en olieverfschilderijen waren meestal 
veel beter dan die van zijn leraren, en tegen de tijd dat hij afstudeerde, 
ving hij al aanzienlijke honoraria voor de werken die hij in opdracht 
maakte. 
 
Toen de jonge kunstenaar terugkeerde naar zijn dorp, organiseerden de 
Dürers een feestelijk diner op hun gazon om Albrechts triomfen te 
vieren. Na een lange en gedenkwaardige maaltijd, begeleid door muziek 
en gelach, stond Albrecht op van zijn ereplaats aan het hoofd van de 
tafel om een toost uit te brengen op zijn beminde broer voor het offer 
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dat Albrecht in staat had gesteld zijn ambitie te vervullen. Tot besluit zei 
hij: ‘En nu, Albert, mijn gezegende broer, nu is het jouw beurt. Nu kun jij 
naar Neurenberg gaan om je droom na te jagen en zal ik voor jou 
zorgen.’ 
 
Alle ogen keken vol verwachting naar het andere eind van de tafel, waar 
Albert zat. De tranen stroomden over zijn bleke gezicht en hij schudde 
heen en weer met zijn gebogen hoofd, terwijl hij snikkend één woord 
bleef herhalen: ‘nee… nee…nee…nee…’ 
 
Tenslotte stond Albert op en veegde de tranen van zijn wangen. Hij keek 
de lange tafel langs; zijn blik gleed langs al die gezichten die hij liefhad, 
en met zijn handen dicht tegen zijn rechterwang zei hij zacht: ‘Nee, 
broer, ik kan niet naar Neurenberg gaan. Het is te laat voor mij. Kijk naar 
mijn handen…Het resultaat van vier jaar in de mijnen! Elk botje in mijn 
vinger is minstens één keer gebroken, en de laatste tijd heb ik zo’n last 
van jicht in mijn rechterhand dat ik niet eens het glas met je kan heffen, 
laat staan met een pen en penseel fijne lijnen aanbrengen op perkament 
of linnen. Nee, broer…voor mij is het nu te laat.’ 
 
Nu, ruim 450 jaar later, hangen 
Albrecht Dürers honderden 
magistrale portretten, pen- en 
zilverstifttekeningen, aquarellen, 
houtskooltekeningen, 
houtsneden en kopergravures in 
alle belangrijke musea op de 
wereld, maar de kans is groot 
dat u, zoals de meeste mensen, 
met slechts één van Albrecht 
Dürers werken bekend bent: zijn 
‘Handen’. Het is zelfs goed 
mogelijk dat u het niet alleen 
kent, maar er thuis of op 
kantoor een reproductie van 
hebt hangen. 
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Inleveren kopij voor de volgende kwartaalbrief tot 15 september 
a.s. Via het email adres info@ebgu.nl, bij de Predikant of leden van 
de Redactiecommissie. 

E V A N G E L I S C H E  B R O E D E R G E M E E N T E  
U T R E C H T  

 
Kerkdiensten    JERUËLKAPEL, Ivoordreef 2 te Utrecht-Overvecht 
  te bereiken met o.a. bus 3 vanaf het CS Utrecht  

 telefoon Jeruëlkapel (030) 2613473. Ook via   
 Business Whatsapp met dit nummer te bereiken.  

Predikant          ds. R. Mijnals-Doth,  Tel. 06-54738139 
                            E-mail: mijnalsdoth@ebgu.nl 
Voorzitter OR   zr. N. Cambridge, p.a. Ivoordreef 2, 3564 AK 
                           Utrecht.  E-mail: voorzitter@ebgu.nl 
Penningmeester br. H. Harar, Hoefbladhof 26, 3991 GH Houten 
 Tel. (030) 273 45 64,  

E-mail: penningmeester@ebgu.nl 
ING bank-Nr. NL07INGB0002664678 t.n.v. Evangelische 

Broedergemeente Utrecht 
 

v o o r  m e e r  i n f o r m a t i e :  w w w . e b g u . n l  

http://www.ebgu.nl/

