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De Heer  

is opgestaan,  

 

Ja,  

Hij is waarlijk opgestaan! 
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OVERDENKING  

 
WAAROM HUIL JE? 
 
Die Maria! Zo vol is ze van haar verdriet, dat ze Jezus niet eens herkent! 
Kijk dan toch, Maria, zie dan toch door je tranen heen, daar staat Hij, 
Jezus zelf! Maar Maria denkt dat die stem de stem van de tuinman is. 
Misschien weet hij wel waar ze het lichaam van Jezus hebben 
neergelegd… 
Het zal je toch gebeuren, dat je denkt: Jezus is dood, terwijl Hij zelf in 
levende lijve naast je staat. Zou ons dat ook niet kunnen overkomen?  
Ik denk dat we nog al eens vergeten dat Jezus tot ons komt in de minste 
van de mensen. Soms kan Hij naast ons zijn, met een vraag, een 
opmerking, een waarschuwing, een bemoediging, wij denken al gauw: 
het is maar een woord van een mens… maar pas op. Je kunt je vergissen. 
Je kunt zo in beslag genomen zijn door je verdriet, je zorg, je eigen 
plannen, dat je Jezus zelf niet meer hoort. Maar soms is Hij dichterbij 
dan we denken. Soms is die vraag Zijn eigen vraag: Waarom huil je 
eigenlijk? Wat is er aan de hand? Is er werkelijk zoveel reden om 
verdrietig te zijn? Ben je vergeten dat Ik sterker ben dan de dood? 
Nog altijd heeft Maria niet door dat het niet de tuinman is die achter 
haar staat. Totdat Jezus haar naam noemt. Maria! Persoonlijker kan het 
niet. Ze wordt bij haar naam genoemd. En nu herkent ze de stem van 
Jezus. Hij is het werkelijk! Hij is opgestaan. De tranen van verdriet 
worden tranen van vreugde. 
 
Trouwe God, vergeef ons dat wij soms zo vol zijn van onszelf dat wij Uw 
stem vaak niet eens verstaan. Noem ons bij de naam, steeds opnieuw en 
laat het ook in ons leven Pasen zijn! 
 

EEN GEZEGEND PASEN 
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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 link vindt u in het Whatsapp bericht of op de website: www.ebgu.nl 

 
  10 april             PREEKDIENST - PALMZONDAG 
                                    Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth m.m.v.  
                                    het Kerkkoor 
 
  11 april             PINAWIKI TORI Maandag 
  19.30!                      Voorganger: Br. K. Vrede 
 
  12 april                     PINAWIKI TORI Dinsdag  
  19.30!                       Voorganger: Zr. S. Oosterwolde     
 
  13 april                     VOORBEREIDING Heilig Avondmaal  
  19.30!                       Voorganger: Zr. P. Terborg-Esajas 

 
  14 april                     HEILIG AVONDMAAL en Getsemanélezing 
  19.30!                       Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
  15 april                     GOEDE VRIJDAG - Sterfuur 
  14.30!                       Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
  17 april                     PREEKDIENST - PASEN 
                                     Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth m.m.v.                     
                                     het Koor The Revivals 
  
   24 april                    PREEKDIENST met DOOP 
                                    Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
 

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

 
 

 
     1 mei                    PREEKDIENST  
                                   Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
     8 mei             GEZINSDIENST - Moederdag 
                                   Voorganger: Br. H. Mijnals 
 
   15 mei            PREEKDIENST  

           Voorganger: Zr. S. Oosterwolde 
 
   22 mei                    PREEKDIENST   

           Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
   29 mei                    DIENST voor JONG & OUD 

           i.s.m KIDS & YCIA & CIA 
 

     5 juni                     PREEKDIENST - Pinksteren 
                                    Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
   12 juni                     PREEKDIENST  
                                    Voorganger: Br. K. Vrede 
 
   19 juni                     GEZINSSDIENST - Vaderdag 
                                    Voorganger: Zr. S. Oosterwolde 
 
   26 juni                     PREEKDIENST met HEILIG AVONDMAAL 
                                    Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
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 BERICHTEN UIT DE OUDSTENRAAD VAN DE VOORZITTER 

 
Het gemeenteleven 
We zijn al in de maand April als u deze kwartaalbrief ontvangt - wel iets 
te laat - onze welgemeende excuses hiervoor.  
We zijn blij dat zo langzamerhand het gemeenteleven weer begint aan 
te trekken. Dat zien we de zondagen in het kerkbezoek, maar ook in de 
activiteiten die weer zijn opgestart. Zoals de 2-maandelijkse Bijbelstudie 
op de zaterdagmorgen, maar ook de maandelijkse Senioren Soos op 3e 
donderdag van de maand. Ook ons Kerkkoor komt weer samen om te 
oefenen voor de komende kerkdiensten. Blij te horen dat twee nieuwe 
broeders het Kerkkoor zijn komen versterken. 
Nieuw is de groep “Verder na verlies”, die donderdagmiddag 24 maart 
voor het eerst samenkwam. Maar liefst tien zusters en broeders doen 
hieraan mee.  
Binnenkort zal er ook een groep op een avond beginnen. Drie mensen 
hebben zich hiervoor reeds aangemeld. Voor deze groep in de avond, 
kunt u zich nog opgeven bij de dominee. De groep bevat maximaal 10 
personen. 
 
Gemeentevergadering 
Zondag 24 april a.s. na de kerkdienst zal er een gemeentevergadering 
plaatsvinden. Belangrijke agendapunten zijn: de Jaarrekening 2021, de 
Stand van zaken van ons kerkgebouw en Besluiten/Verklaring Synode 
2022. Wij nodigen u van harte uit deze gemeentevergadering bij te 
wonen. 
 
Belijdenis Catechisatie 
Helaas zijn er dit jaar geen catechisanten die belijdenis doen op 
Palmzondag. Maar gelukkig hebben zich voor volgend jaar al twee 
catechisanten aangemeld. We hopen dat er nog meer zich opgeven.  
We beginnen na de zomer met de belijdeniscatechisatie. 
Opgeven kan bij de dominee of een lid van de Oudstenraad. 
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Lijdensoverdenkingen in de veertigdagentijd 
In de veertigdagentijd is het gebruikelijk in de Evangelische 
Broedergemeente dat er speciale lijdensmeditaties worden gehouden. 
Deze lijdensmeditaties hebben we dit jaar samen met EBGZeist en de 
Raad voor Diaspora voorbereid. Het thema voor de lijdensmeditaties 
was “De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en  
eenheid bij…klimaatverandering / Covid 19 / Digitale Revolutie / 
Ongelijkheid/ Verlies van hoop / De wereld wacht.” 
Alle Lijdensmeditaties zijn terug te zien op onze website: www.ebgu.nl 
 
Synode 2022 
Van 5 - 11 maart vond de Synode geheel digitaal plaats.  Zr. Nelly 
Cambridge vertegenwoordigde onze gemeente op de Synode. Zij zal op 
de gemeentevergadering verslag doen. Volgend jaar komt de Synode 
wederom kort samen voor het kiezen van een bisschop. 
 
De Stille Week 
In de Stille Week (11-15 april) zal er elke avond een leesdienst zijn in de 
Jeruëlkapel om 19.30 uur. (Goede Vrijdag om 14.30). In deze week 
herdenken wij het lijden en sterven van Jezus. Wandelt u met ons mee 
op weg naar Pasen? 

 

http://www.ebgu.nl/
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FINANCIËN – Bericht van de Penningmeester 
Beste broeders en zusters,                                                                                      
Weer hebben wij een jaar afgesloten met vallen en opstaan, omdat wij 

door moeten gaan. Zo ook onze kerk. Met z'n allen moeten wij ervoor 

zorgen dat de kerk na ons kan blijven bestaan. Het aantal actieve leden 
neemt af. Samen moeten wij de niet actieve leden motiveren om de kerk 

ook te steunen. Immers, wij zijn de kerk. Bij een normale vereniging 
moet er ook contributie betaald worden voor het voortbestaan van de 
club. Met de kerk is dat niet anders: geen financieel ondersteunende 
leden, geen kerk. Ik blijf u op de hoogte houden van onze financiële 
positie. Voor vragen kunt u contact opnemen.  Hieronder de collectes van 
het laatste kwartaal in 2021. 

Datum Collecte doel, 2e collecte Bedrag (euro) 

   3 okt. Raad van de kerken (ECP)    117,73 

 10 okt. Albanië (ECP)    117,73 

 17 okt. Bomen voor Herrnhut & Sumbawanga    117,73 

 24 okt. Doorganghuis in Suriname (ZZg)    117,73 

 31 okt. Diaconie  NL /Suriname (ZZg)    117,73 

  7 nov. Samen Kerk in Nederland (ECP)    117,73 

 14 nov. Raad van Kerken (ECP)    117,73 

 21 nov. Schoolopleiding weeskinderen (ZZg)    117,73 

 28 nov. Online kerkdiensten (ECP)    117,73 

   5 dec. Ned./Vlaams Bijbelgenootschap (ECP)    117,73 

12 dec. Kinderkerk Utrecht (EBGU)    117,73 

19 dec. Kinder kanker – KIKA (EBGU)    117,73 

25 dec Solidaridad     117,73 
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Bijdragen t.b.v. onderhoud kerk:  
Verkopen via de keuken      1.107,50 
Bijdrage organist       1.155,00 
Bijdrage Gideon broeders      1.100,00 
Offerande (digitaal)       1.186,70 
Bijdrage leden/niet leden      4.929,08 
Totaal                 € 9.478,28 
 
Offerande Troostdienst Br. A. Rellum          85,00 
Extra offerande Uitvaart Zr. Lia Rozenblad-van Ommeren     250,00 
Totaal offerande                  €  335,00 
 
Kerkelijke bijdrage 2020 (211 leden)          € 65.545,00                                                      
Kerkelijke Bijdrage 2021 (207 leden)          € 65.765,00 
 
Hierbij de collectes van het 1e kwartaal 2022 

31 dec. Ouderen Soos (EBGU)    117,73 

   Totaal 2e collecte 1.648,22  

   Totaal 1e collecte Eigen gemeente 2.413,32 

   Hypotheekfonds     470,92 

   Onderhoudsfonds     412,04 

  TOTAAL 4e kwartaal 2021  4.944,50 

Datum Collecte doel 2e collecte Bedrag (euro) 

  9 jan. Noodhulp voor vluchtelingen (ECP)      97,16 

16 jan. Doorgangshuis in Suriname (ZZg)    119,05 

23 jan. Diaconie NL/Suriname (ECP)     119,05 

 30 jan.  Diaconesse Emmaus (ECP)     119,05 
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Ontvangen offerande 1e kwartaal vergeleken met vorig jaar: 
1e kwartaal 2021   € 2.767,00 
1e kwartaal 2022    € 3.928,72 
 
Kerkelijk Bijdrage 1e kw. 2021 € 14.299,00 
Kerkelijk Bijdrage 1e kw. 2022  € 17.669,00 
 
DANK aan allen die begonnen zijn met het betalen van de Kerkelijke 
Bijdrage(KB) of hun KB hebben verhoogd (3% netto inkomen). Weet u 
dat de Kerkelijke Bijdrage verplicht is voor alle ingeschreven doopleden 
vanaf 18 jaar? 
 
 

   6 feb.  Moravian Moves Festival (ECP)     119,05 

13 feb.  Centrale Raad (ECP)     119,05 

20 feb.  Schoolopl. Weeskinderen (ZZg)     119,05 

27 feb.  Centrale Vrouwenraad (ECP)     119,05 

  6 mrt.  Samen kerk in Nederland (ECP)     119,05 

13 mrt.  Renovatie EBG Haaglanden (ECP)     119,05 

20 mrt.  Raad van Kerken (ECP)     119,05 

27 mrt.  Ned. Vlaams Bijbelgenootschap (ECP)     119,05 

  Reeds voldaan in maart     - 97,16 

 Totaal 2e collecte  1.309,55 

 Totaal 1e Collecte Eigen gemeente  2.000,27 

 Hypotheekfonds     291,50 

 Onderhoudsfonds     327,40 

 TOTAAL  1e kwartaal 2022  3.928,72 
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IN GESPREK MET… 
 
De broeders Franklin van Ommeren en Johan Menig 
Door S. Oosterwolde, vicaris 
 
Vorig jaar 2021 ben ik als vicaris begonnen bij EBG Utrecht. Vanwege de 
pandemie met het Covid virus was er geen goede gelegenheid om de 
gemeenteleden beter te leren kennen. Daarom hebben ds. Doth en ik het 
idee bedacht om dat nu via een interview te doen. Het leek ons ook leuk 
om dit ook in het kwartaalblad te publiceren, zodat ook de rest van de 
gemeente iemand beter leert kennen. Wij beginnen met broeder Franklin 
van Ommeren, scheidend lid van de Oudstenraad en broeder Johan 
Menig, nieuwgekozen in de Oudstenraad. 
 
Broeder Franklin kunt u wat meer over uzelf vertellen? 
 

 
 
Ik ben EBG opgevoed en voelde mij 
onmiddellijk thuis in de gemeente.  Ik beleefde daar Gods nabijheid en 
kreeg voldoening door samen met de gemeente de Heer te loven en te 

Ik ben Franklin van Ommeren, 
ik woon in Utrecht en ben op  
6 september 1953 geboren in 
Totness, Suriname. Ik ben in 
1970 naar Nederland gekomen 
en heb sindsdien altijd in 
Utrecht gewoond. Ik ben in de 
EBG-kerk van Coronie gedoopt 
en ben op Zorg en Hoop naar 
een lagere school van de EBG 
gegaan, de Maria 
Hartmannschool. 
Via wijlen mijn vrouw, Lia 
Rozenblad, kwam ik 20 jaar 
geleden bij EBG Utrecht 
terecht. 
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prijzen. Ik genoot ook van de predikanten, eigen predikanten, maar ook 
gastpredikanten. Ik werd al snel lid van het kerkkoor, de broedergroep 
Gideon, waar ik ook in het bestuur heb gezeten en deed mee aan andere 
kerkelijke activiteiten zoals de zaaldienst en klussendienst in en rondom 
de kerk. 
 
Wat was uw motivatie om Oudstenraadslid te worden? 
De ervaring in het bestuur van Gideon maakte mij nieuwsgierig naar het 
bestuur en de organisatiestructuur van de kerk. Ik voerde hierover ook  
gesprekken met meerdere mensen, die ik respectvol “oudgedienden” 
wil noemen. 
Ik merkte dat het toenmalig bestuur van de kerk veel kritiek kreeg en na 
overleg thuis besloot ik mij kandidaat te stellen voor een vrijkomende 
functie van OR-lid. Ik werd door vier gemeenteleden voorgedragen en ik 
vroeg hen ook om mij te blijven steunen zodat ik met vragen en voor 
advies en informatie bij hen terecht zou kunnen als ik gekozen werd.  
Intussen zijn er drie van de vier overleden, maar ze hebben mij de hele 
periode gevraagd  en ongevraagd voorzien van informatie, tips en 
commentaar. 
 
Hoe hebt u het ervaren om OR lid te zijn? 
Ik heb er nooit spijt van gehad. Ik heb gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om diverse cursussen te volgen. Ik werd ook actiever in de 
kerk en heb meegedaan aan verschillende activiteiten zoals de 
bezoekersgroep, afvaardiging naar de Centrale Raad, maar ook 
deelnemen aan de bijeenkomsten van de ZZG. De overige OR leden heb 
ik ervaren als heel erg betrokken en enkelen als waardevolle 
werkpaarden. Iedereen heeft zo zijn persoonlijke beperkingen, maar 
iedereen zet zich echt in voor de Broedergemeente Utrecht.  
Toen er een grote opknapbeurt in en rondom de kerk nodig was, lieten 
alle gemeenteleden zien, dat ze voor hun kerk staan en ook hun handen 
willen laten wapperen. 
Bij diverse fundraising activiteiten hebben alle leeftijdsgroepen van onze 
kerk zich flink ingezet, met mooie resultaten. 
Er staat binnenkort een herinrichting van onze kerk gepland en de kerk 
is vol vertrouwen het traject ingegaan dat daarvoor nodig is. Ik verwacht 
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dat er door de herinrichting en de daardoor ontstane vernieuwde 
omgeving een opleving in de kerk zal zijn. Ik verwacht ook meer 
aanmeldingen van de volgende generatie. Vanwege de pandemie zijn 
veel leden ons ontvallen die een belangrijke rol speelden in de kerk, 
bovendien moesten wij ook noodgedwongen in kleinere kring en op een 
andere manier elkaar ontmoeten. Ik ben hoopvol voor de kerk na de 
herinrichting. 
Zoals gezegd heeft de pandemie van de afgelopen 2 á 2 ½ jaar gezorgd 
voor een andere manier van kerkzijn. Doordat mensen ook digitaal hun 
collecte bleven geven, was de kerk zeker van inkomsten en kan er zelfs 
vastgesteld worden, dat er een lichte stijging is in de offeranden die zijn 
ontvangen. 
Een van de grote taken die nog gedaan moet worden, is het opschonen 
van de ledenadministratie zodat er een goed overzicht is van alle leden. 
Als kerk zijn wij afhankelijk van de kerkelijke bijdrage die de leden 
betalen en als de administratie op orde is kunnen leden gericht 
benaderd worden om hun bijdrage te betalen. 
Ik vind het jammer dat ik als OR lid er niet in ben geslaagd om al mijn 
mede OR leden te motiveren om meer te doen. Ik ben ervan overtuigd 
dat het had gekund en dat wij ook meer in ons hebben, dan wij nu 
hebben laten zien. 
Verder vind ik het jammer, dat ik te weinig voor en met onze jeugd bezig 
heb kunnen zijn. 
 
Waarom bent u gestopt?  
Toen ik bijna drie jaar OR lid was, kreeg mijn vrouw Lia borstkanker. 
Daardoor kon ik mij minder inzetten voor de kerk. Verder waren er ook 
een aantal verbouwingen thuis en de zaak van mijn vrouw Lia werd 
opgezegd en leeggehaald vanwege haar ziekte. Er kwamen 
kleinkinderen die ook aandacht verdienden. En wij kregen beiden onze 
AOW, waardoor ook onze tijdsbesteding anders werd. Dit alles zorgde 
ervoor dat ik besloot het werk in de OR te beëindigen. 
 
Wat wil u meegeven aan de nieuwe OR 
Durf elkaar aan te jagen. Jullie hoeven niet meer te doen dan je aankan. 
Onze gemeente telt veel talenten die graag willen helpen, als je het 
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vraagt of naar ze luistert. Ik heb geen enkele betweterige gemeentelid 
meegemaakt, die met enige uitleg niet accepteerde, dat hetgeen hij of 
zij van de OR vroeg, niet kon of tijd nodig had om het uit te voeren. 
 

 
  
Br Johan. Menig kunt u iets over uzelf vertellen?  
Mijn naam is Johannes Theo Menig. Ik ben geboren op 5 mei 1952 te 
Paramaribo. Ik woon in Maarssen. Ik ben gedoopt op 5 oktober 1952 
door dominee F. Gessel. En ik heb belijdenis gedaan op 6 juni 1976 bij 
dominee Baudert. 
Ik ben in Paramaribo geboren en heb daar tot mijn 22ste gewoond. Ik heb 
op de Rust en Vredeschool (basis) en de L. Schützschool (ulo) gezeten.  Ik 
heb 2  jaar bij de Waterleiding in Suriname gewerkt en ben in mei 1974 
naar Nederland vertrokken. In Nederland heb ik verschillende 
administratieve opleidingen gedaan. 
 
Toen ik in Nederland aankwam, kwam ik bij mijn zus en haar man in 
Utrecht te wonen. Ik heb veel moeten solliciteren, voordat ik tenslotte 
een baan vond bij de Ubo (Utrechtse Bandenonderneming), die helaas 
intussen ter ziele is. Daarna heb ik bij verschillende bedrijven als 
salarisadministrateur gewerkt. Als laatste 18 jaar bij de Strukton voordat 
ik in mei 2018 op mijn 66ste met pensioen ging. 
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In 1978 ben ik getrouwd en uit dit huwelijk zijn twee meisjes geboren. 
Helaas kwam er na 34 jaar een einde aan dit huwelijk.  
Onze oudste dochter is nu 43 jaar en heeft twee kinderen. Ik ben dus 
grootvader van een kleindochter van 18 jaar (zij woont tijdelijk bij mij) 
en een kleinzoon van 15 jaar. Onze tweede dochter is helaas op 4-jarige 
leeftijd overleden. Ze had een immuunziekte, waardoor ze erg vatbaar 
was voor infecties. Na een succesvolle beenmergtransplantatie, is ze 
helaas  toch overleden aan de gevreesde Aspergellus schimmelinfectie.  
 
Wanneer kwam u weer terug naar de kerk? 
Het overlijden van mijn dochter had veel impact op mij en ik had tijd 
nodig om dat te verwerken. Na een lange afwezigheid uit het kerkelijk 
leven, heb ik in 2020 de draad weer opgepakt en heb mij aangesloten bij 
de Broedergemeente in Utrecht. Tijdens mijn afwezigheid heb ik altijd 
wel veel steun aan mijn geloof gehad en ben ook trouw de Bijbel en de 
Dagteksten blijven lezen. Ik ben ook altijd blijven bidden. Nadat ik 
terugkwam ben ik zaaldienaar geworden en dat doe ik nog steeds met 
heel veel plezier. 
 
Wat is uw motivatie om Oudstenraadslid te worden? Wat hoopt en/of 
verwacht u in de Oudstenraad te bereiken? 
In 2021 ben ik gevraagd of ik mij kandidaat wilde stellen voor de 
verkiezing van de Oudstenraad. Ik twijfelde of ik deze taak wel op me 
kon nemen. Ik heb gebeden tot onze Lieve Heer, waarbij ik het gevoel 
kreeg dat ik het moest doen. Dus heb ik mij aangemeld als kandidaat 
voor de OR.  
 
Mijn motivatie om in de Oudstenraad te zitten is vooral om samen met 
de overige leden het imago van de kerk op te poetsen, zoveel mogelijk 
jongeren te bereiken om zich in te zetten voor de kerk en onze 
geloofservaring met hun delen. Ik wil graag een luisterend oor zijn voor 
iedereen die het nodig heeft en de gemeenteleden accepteren zoals ze 
zijn zonder oordeel des persoon. Kortom, ik wil mij volledig in dienst 
stellen van de kerk. Ik verwacht een goede samenwerking met de 
overige leden. 
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WAT BETEKENT PASEN? 
Elk jaar vieren we, die ons christenen noemen, Pasen, in de kerk en 
thuis. Je merkt echter in je omgeving dat het steeds minder gevierd 
wordt en dat sommige mensen in “Multicultureel Nederland” soms niet 
eens weten waar we aan denken met Pasen. Voor mij is Pasen een 
belofte die uitkomt. Jezus heeft beloofd dat hij na 3 dagen op zal staan 
uit het graf, dat Hij de dood zal overwinnen, nadat Hij voor ons en onze 
zonden gestorven is aan het kruis op Goede Vrijdag. 
Het betekent voor mij dat we (weer) met een schone lei mogen 
beginnen, dat we ons leven zo goed mogelijk mogen inrichten en in alle 
opzichten het beste van mogen maken, ook naar onze medemens toe. 
Pasen bewijst dat het leven niet ophoudt bij de dood, maar in het geloof 
elkaar eens weer terug zullen zien. “Daar juicht een toon, daar klinkt een 
stem, die galmt door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt 
aan, de Zoon van God is opgestaan!”     Gezegend Pasen, Zr.Chr.Polanen. 

Pasen betekent voor mij de opstanding van Christus. De opstanding is 
het centrum van het christelijk geloof. Omdat Christus opstond uit de 
dood, weten we dat het waar is wat Hij zei: Hij is God. Omdat Hij 
opstond, werd duidelijk dat Zijn dood voor onze zonden realiteit is en 
dat vergeving mogelijk is. Omdat Hij opstond, leeft Hij nu en bidt voor 
ons. Omdat Hij opstond en de dood heeft verslagen, weten we dat ook 
wij zullen opstaan. Het christendom van vandaag weet bijna geen raad 
meer met het Paasfeest en maakt er liever een mooi lentefeest van dan 
te jubelen in het wonder van de opstanding van Jezus Christus uit de 
doden. Hoe vier ik Pasen dit jaar? Eerst de Opstandingsdienst in de kerk 
bijwonen. Door Covid 19 was viering met de familie niet mogelijk, een 
beperkt aantal mensen mocht je ontvangen. Door de versoepeling van 
enkele coronaregels bestaat de mogelijkheid om meerdere mensen in 
huis toe te laten. De familie is uitgenodigd voor een paasbrunch. Zij 
verheugen zich om dit feest na een onderbreking van twee jaar weer 
met elkaar te vieren. Dit feest heeft in de familie een traditionele plaats 
gekregen naast het zoeken en verven van eieren met Pasen. Het 
paasverhaal zal hun weer voorgehouden worden. Wij hopen en bidden 
voor gezellig samenzijn.          Br. Ludwig Pique 
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IN MEMORIAM 
 

 
Jezus Christus zegt: Ik ben de opstanding en het leven, wie in Mij gelooft 
zal leven, ook al is hij/zij gestorven. Johannes 11:25  
 
Op zondag 23 januari overleed Br. Gerrit Kroesbergen op 89-jarige 
leeftijd. Hoewel zijn gezondheid steeds verder achteruitging, kwam het 
bericht van overlijden toch onverwacht. Br. Ge kende veel christelijke 
liederen uit zijn hoofd. Gezangen die hem telkens weer bemoedigde. 
Zijn lievelingslied was: “Een vaste burcht is onze God een toevlucht voor 
de Zijnen! Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet zijn hulp 
verschijnen”. Op 29 januari vond de crematie plaats in Domstede. 
 
Br. Hendrik (Ed) Zwarteveen, overleed vrij plotseling op donderdag  
10 februari. Broeder Ed heeft het archief van de kerk opgezet en vele 
jaren zijn krachten hiervoor gegeven. We zijn hem daarvoor zeer 
dankbaar.  
De begrafenis vond op 21 januari in de aula op de begraafplaats  
St. Barbara plaats. In de kerkdienst zongen we o.a. zijn lievelingslied: 
“Preise Jehova, Yu, o mi sili, En gi en glori, gi En nen” Broeder Ed is 85 
jaar geworden. 
 
Na een lang ziekbed overleed op woensdag 16 februari zr. Carmelita 
Hermien Tauwnaar op 67jarige leeftijd. Zuster Carmelita hield van het 
lied: “Vreugde of blijdschap, droefheid of smart: Er is een God die hoort”. 
De zekerheid dat God haar hoorde en met haar was, gaf haar houvast in 
de periode van ziekte.  De begrafenis vond op 22 februari plaats in 
Daelwijck. 
 
Wij wensen alle nabestaanden Gods kracht en onmisbare nabijheid toe. 
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BROEDERGROEP GIDEON PAKT DE DRAAD WEER OP 
 

De afgelopen twee jaar heeft broedergroep Gideon 
op een laag pitje doorgedraaid. We hebben een 
aantal keren via internetverbinding vergaderd wat 
niet ideaal was. Zodra het kon kwamen we weer bij 
elkaar in de kerkzaal van de Jeruëlkapel zodat we 
voldoende afstand konden houden. Maar toen 
kwam de tweede lock-down en moesten we weer 

een tijdje stoppen.  
Nu het weer kan proberen we weer elke maand bij elkaar te komen. En 
hebben we een aantal activiteiten voor 2022 gepland. Onlangs hebben 
we in een volle kerk de Gideondienst georganiseerd. Andere zaken die in 
de planning staan zijn: een bingoavond, een barbecue en in oktober een 
retraiteweekend. Allemaal zaken die we de afgelopen jaren gemist 
hebben.  We zijn onze Heer dankbaar dat we zonder al te veel fysieke 
ellende de corona periode zijn doorgekomen en dat we weer verder 
kunnen gaan met het broederwerk in onze gemeente.  
U gaat weer van ons horen. En… nieuwe leden zijn altijd welkom. Hebt u 
of jij belangstelling, praat eens met een van onze leden of leg contact via 
de Oudstenraad.   

 
Om vrede in de wereld te hebben, 
moeten de volken in vrede leven. 

Om tussen de volken vrede te hebben, 
moeten de steden niet tegen elkaar 

opstaan. 
Om vrede in de steden te hebben, 
moeten de buren elkaar verstaan. 

Om vrede tussen de buren te hebben, 
moet er vrede heersen in huis. 

Om thuis vrede te hebben, moet je 
hem vinden in je eigen hart. 

LAO TSE (604-507 v Chr.) 
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KIDS – TIENERS - JONGEREN  
 
Zondag 13 maart organiseerde de juffen van de zondagsschool een 
speciale nevendienst. Het was reuze gezellig. Kijk zelf maar. 
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KIDS – TIENERS - JONGEREN  

 

 
 

 

   three days filled with: 
DJs, bands, inspiring talks,
workshops & community.   

 
people 

from 18-30  
(if you‘re 16 or 17

  you can only join 
  with a supervisor)

  
 early bird sale until 15 January 

Food and camping are 
included in the price.

available now

Enjoy meeting new and 
old faces, making friends 

& memories!

momo-
festival.com

 
WIE GAAT ER MEE? 
 
Scan de QR code en lees 
alle informatie over dit 
fantastisch Youth Event 
in Herrnhut. 

 
De landelijke EBG 
Jeugdraad 
organiseert een 
Tienerkamp.  
Geef je snel op 
voordat alle plaatsen 
bezet zijn. 
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EEN MOOI VERHAAL  

 
Hoe het roodborstje aan haar rode veren komt  
Het was in de tijd dat God de wereld schiep, toen hij niet alleen hemel 
en aarde maakte, maar ook alle dieren en gewassen en hun tegelijkertijd 
een naam gaf. 
Nu gebeurde het op een dag dat God in het paradijs de vogels zat te 
schilderen en dat de verf in de verfpotten opraakte, zodat de distelvink 
zonder kleur gebleven zou zijn, als God niet alle penselen aan diens veren 
had afgeveegd. 
God, groot en vriendelijk, was de hele dag druk bezig te scheppen en in 't 
leven te roepen. En tegen de avond kwam het in hem op om een kleine, 
grauwe vogel te maken. "Onthoud goed dat je naam roodborstje is," zei 
God tegen de vogel, zette hem op zijn hand en liet hem vliegen. 
Maar toen de vogel een poosje had rondgevlogen en de mooie aarde had 
bekeken, wilde hij ook zichzelf wel eens bekijken. Toen zag hij dat hij 
helemaal grijs was, tot zijn borst toe. 
Roodborstje keerde en draaide en spiegelde zich in het water, maar hij 
kon geen enkele rode veer ontdekken. 
De vogel vloog terug naar God, die daar zacht en vriendelijk zat. Het hart 
van de kleine vogel bonsde hevig van angst. Toch vloog hij in lichte bogen 
steeds dichter naar God toe en uiteindelijk ging hij op diens hand zitten. 
God vroeg wat hij wenste. 
“Waarom moet ik roodborstje heten, als ik van mijn snavel tot de punt 
van mijn staart helemaal grauw ben? Waarom word ik roodborstje 
genoemd, als ik geen enkele rode veer bezit?" Het vogeltje zag God 
smekend aan met zijn zwarte oogjes en draaide heen en weer.  
Natuurlijk dacht hij eraan hoe weinig er maar nodig was - maar één 
druppeltje verf - om hem tot de mooie vogel te maken, waar zijn naam bij 
paste. 
"Waarom moet ik roodborstje heten, terwijl ik helemaal grijs ben?" vroeg 
de vogel opnieuw. En hij verwachtte dat God zou zeggen: "Ach, vriendje, 
ik zie dat ik vergeten heb je borstveren rood te schilderen, wacht maar 
even, dan is het zo klaar." Maar God lachte alleen maar stil en zei: "Ik heb 
je roodborstje genoemd en roodborstje zul je heten. Maar je moet zelf 
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maar zien, dat je je rode borstveren verdient." Toen hief God zijn hand op 
en liet de vogel opnieuw uitvliegen. In diep gepeins vloog de vogel in het 
paradijs rond. Wat zou een kleine vogel als hij kunnen doen om zich rode 
veren te verwerven? Het enige wat hij kon bedenken was in een 
doornstruik te gaan wonen. Daarom begon hij een nest te bouwen tussen 
de stekels van een dichte doornstruik. Het was alsof hij verwachtte, dat 
een rozenblad zich bij zijn keel zou vastzetten en die zou kleuren. 
Een oneindige hoeveelheid jaren was verstreken sinds die dag. Sindsdien 
hadden mensen en dieren het paradijs verlaten en zich over de aarde 
verspreid.  
Toen brak een nieuwe dag aan, die ook lang herdacht zou worden in de 
geschiedenis van de aarde. Op de morgen van die dag zat vogel Roodborst 
op een kleine, kale heuvel buiten de muren van Jeruzalem te zingen voor 
zijn jongen, die midden in een lage doornstruik in een nestje lagen. Het 
roodborstje vertelde zijn kleintjes over de wonderbare dag van de 
schepping en hoe hij zijn naam had gekregen, net zoals alle roodborstjes 
hadden gedaan vanaf het eerste, dat Gods woord had gehoord en was 
opgevlogen van zijn hand. 
"En kijk nu toch eens," besloot hij treurig. "Zoveel jaren zijn verstreken, 
zoveel rozen hebben gebloeid en zoveel jonge vogels zijn uit hun ei 
gekropen, sinds de dag van de schepping, dat niemand ze kan tellen en 
nog altijd is het roodborstje een kleine, grijze vogel. Het is hem nog steeds 
niet gelukt zijn rode borstveren te verwerven." De jongen sperden hun 
snavel wijd open en vroegen of hun voorvaderen niet geprobeerd hadden 
iets groots te verrichten, om zo die onschatbare rode kleur voor zich te 
winnen. 
"We hebben alles gedaan wat we konden," zei het vogeltje, "maar alles is 
mislukt. Meteen al het eerste roodborstje ontmoette eens een andere 
vogel, die sprekend op hem leek en waarvan hij meteen zoveel begon te 
houden, dat hij zijn borst voelde gloeien. Och, dacht hij toen, nu begrijp 
ik het! Het is de bedoeling van God, dat ik met zoveel warmte zal 
liefhebben, dat mijn borstveren rood worden door de gloed van de liefde, 
die in mijn hart woont. Maar het lukte hem niet." De jongen tjilpten 
bedroefd en begonnen er al over te treuren, dat die rode kleur nimmer 
hun donzige borstjes zou sieren. 
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"Ook op het zingen hebben wij onze hoop gevestigd," zei de oude vogel. 
"Meteen al het eerste roodborstje zong zo, dat zijn borst van verrukking 
zwol en hij opnieuw begon te hopen. Ach, dacht hij, het is de 
zangersgloed, die in mijn ziel woont, die mijn borstveren rood zal verven. 
Maar het lukte hem niet.  
"We hebben ook gehoopt op onze moed en onze dapperheid," zei de 
vogel. "Meteen al het eerste roodborstje streed dapper met andere 
vogels en zijn borst vlamde van strijdlust. Ach, dacht hij, mijn borstveren 
zullen rood worden van de strijdlust die in mijn hart gloeit. Maar het lukte 
hem niet, zoals het niemand na hem lukte en zoals het ook jullie niet zal 
lukken." Wat konden ze meer doen dan zingen, liefhebben en vechten? 
Wat konden... 
De vogel hield midden in die zin op, want uit een van de poorten van 
Jeruzalem kwam een menigte mensen naar buiten en iedereen liep snel 
naar de heuvel, waar de vogel zijn nest had. Het waren ruiters op trotse 
paarden, krijgslieden met lange speren, beulsknechten met hamers en 
spijkers, waardig voorttrekkende priesters en rechters, huilende 
vrouwen, maar vooral een troep wild rondspringend, loslopend volk. Het 
kleine grijze vogeltje zat trillend op de rand van zijn nest. Het was bang 
dat de doornstruik ieder moment vertrapt en zijn jongen gedood zouden 
worden. 
Plotseling sprong hij in het nest en spreidde zijn vleugels over zijn jongen 
uit. "Nee, dit is al te vreselijk," zei hij, "ik wil niet dat jullie dit zien. Daar 
komen drie misdadigers aan, die gekruisigd moeten worden." En hij 
spreidde zijn vleugels nog verder uit, zodat de jongen niets konden zien. 
Met ogen groot van ontzetting volgde het roodborstje het hele 
schouwspel, terwijl hij niet in staat was zijn blik van de drie ongelukkigen 
af te wenden. 
"Wat zijn de mensen wreed," zei de vogel na een poosje. "Het is hun nog 
niet genoeg die arme schepsels aan het kruis te nagelen. Nee, ze hebben 
op het hoofd van die ene ook nog een kroon van scherpe doornen gezet." 
"Ik zie dat de doornen zijn voorhoofd hebben verwond, zodat zijn bloed 
vloeit," ging hij voort. "En die man is zo kalm en kijkt met zulke zachte 
ogen om zich heen, dat iedereen wel van hem moet houden. Het is alsof 
een pijl mijn hart doorboort, nu ik hem zie lijden." Toen hij zag hoe het 
bloed langs het voorhoofd van de gekruisigde vloeide, kon hij niet langer 
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stil in zijn nest blijven zitten. Ook al ben ik klein en zwak, toch kan ik wel 
iets voor die arme gemartelde doen, dacht de vogel, verliet het nest en 
steeg op in de lucht, waarbij hij grote kringen rond de gekruisigde 
beschreef. Hij zweefde verschillende keren om hem heen zonder 
dichterbij te komen, want hij was een schuwe, kleine vogel, die het nog 
nooit gewaagd had dicht bij een mens te komen. Langzamerhand vatte hij 
moed, vloog naar hem toe en trok met zijn snavel de doorn uit, die in het 
voorhoofd van de gekruisigde was gedrongen. En terwijl hij dit deed, viel 
een druppel bloed van de gekruisigde op de borst van de vogel. De 
druppel breidde zich snel uit en kleurde al zijn tere borstveertjes. De 
gekruisigde opende zijn lippen en fluisterde de vogel toe: "Door uw 
barmhartigheid hebt u nu verworven, waar uw voorvaderen sinds de 
schepping van de wereld naar gestreefd hebben." Zodra de vogel in zijn 
nest terugkwam, riepen zijn jongen hem toe: "Uw borst is rood, uw veren 
zijn roder dan rozen!" - "Dat is alleen maar een druppel bloed van het 
voorhoofd van die arme man. Die verdwijnt zodra ik me in een beek of 
een heldere bron baad." Maar hoe het vogeltje ook baadde, de rode kleur 
week niet meer van zijn borst. 
 
En toen zijn jongen volwassen waren, vertoonden ook hun borstveren 
die schitterend rode kleur, zoals die tot op de dag van vandaag op de 
keel en de borst van ieder 
roodborstje te zien is. 
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Inleveren kopij voor de volgende kwartaalbrief tot 15 juni a.s. Via 
het email adres maandbrief@ebgu.nl of bij de Predikant of leden 
van de Redactiecommissie. 
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