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OVERDENKING 
 
Gedeeld lijden  
Nadat Jezus was gegeseld en bespot,  
werd Hij weggevoerd naar Golgotha om  
daar gekruisigd te worden.  
Hij droeg zelf zijn kruis. Onderweg grepen  
de soldaten een willekeurige voorbijganger,  
Simon, afkomstig uit Cyrene en dwongen  
hem om het kruis van Jezus te dragen.
Misschien kent u de ervaring, van een ontmoeting met iemand, als een 
engel, door God gezonden? Niet eerder, of later, maar precies op het 
juiste moment, kwam hij/zij u te hulp.  
 
Ik denk aan het verhaal van een bejaarde vrouw die vertelde dat ze zich 
op een keer zo eenzaam voelde en bad of God iemand wou sturen om 
haar gezelschap te houden. Hoewel ze mensen kende in het 
Verzorgingshuis waar ze woonde, miste ze het contact met vroegere 
vrienden. Daar stond ze op een regenachtige dag, voor het raam, 
starend en biddend: God, ik verlang ernaar om met iemand te praten, 
help mij. Langer dan een uur stond ze, toen de telefoon ging. Tot haar 
verbazing, was het iemand die ze in jaren niet gesproken had. Ze kon 
haar tranen niet in bedwang houden en de persoon aan de andere kant 
van de lijn, begreep niet wat er aan de hand was. Toen vertelde ze, dat 
het tranen waren van geluk, omdat haar gebed op een wonderbaarlijke 
manier was verhoord.  
 

Wellicht, is dit geen passende vergelijking met het aangrijpende 
lijdensverhaal van Jezus, maar het laat zien hoe God, op moeilijke 
momenten mensen inzet als zijn instrument. Onze hemelse Vader, is een 
hoorder en verhoorder van gebeden. God laat niet alleen, moet je door 
het water gaan, Ik ben met u, is Zijn belofte. Maar Hij, zoekt mensen, die 
met Hem willen samenwerken; die door Hem gebruikt willen worden, 
om hoop en troost te brengen, in bijzonder waar het gaat om  
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ondraaglijk lijden, mensen die bereid zijn om te delen in het lijden hun 
medemens, mensen met compassie, zoals Simon.  
Tijdens de 40-dagen tijd gedenken wij, dat Jezus voor ons aan het kruis 
is gestorven. Uit liefde, heeft Hij, zijn leven voor ons gegeven; om ons 
vrij te kopen van de eeuwige dood. Hij heeft ons voorgeleefd en  
opgedragen: heb je naaste lief. Dat is, delen met de noodlijdende vanuit 
je overvloed, je kracht, je liefde, je barmhartigheid en compassie (= 
gevoel van medeleven vanuit je hart). Jezus, verlangt naar onze 
toewijding en een diep verlangen om door Hem gezonden te worden. En 
het mooie daarvan is, dat Hijzelf, ons hiervoor kracht zal geven. Want 
delen in zijn lijden, is delen in de troost, die hij geeft, door de heilige 
geest die in ons woont.   
Op weg naar Pasen wens ik allen toe, moge Gods overvloedige liefde ons 
blijven vergezellen, op onze levensreis, in Jezus naam. Amen! 
Gezegende groet en 40-dagen tijd.         [Zr. Patricia Terborg-Esajas] 
 
Van Gethsemané tot het lege graf 
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KERKDIENSTEN in Utrecht (Fysiek & Online) 
De erediensten zijn zondags vanaf 12.00 uur te bezoeken en te volgen. 
De link vindt u in het Whatsapp bericht of op de website: www.ebgu.nl 

  7 maart                    PREEKDIENST  
                                    Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
14 maart                    PREEKDIENST  

            Voorganger: Br. H. Mijnals 
 

21 maart                    PREEKDIENST 
             Voorganger: Zr. S. Oosterwolde 
   

28 maart                    PREEKDIENST / Palmzondag 
                                    Voorganger: Ds. R. Mijnals - Doth 
 
    1 april                     WITTE DONDERDAG                                      
19.30 uur                   HEILIG AVONDMAAL & Getsemanelezing  
                                    Voorganger: Ds. R. Mijnals - Doth 
  
    2 april               GOEDE VRIJDAG / Sterfuur  
14.30 uur                   Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
    4 april               PREEKDIENST / Pasen 
                                     Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
 11 april                       PREEKDIENST / Doopdienst 

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

             Voorganger: Zr. S. Oosterwolde     
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KERKDIENSTEN in Utrecht (Fysiek & Online) Vervolg 
 
Van harte welkom! Elke zondag vanaf 11.30 uur is de kerk open. 

 

25 april                      PREEKDIENST  
                                    Voorganger: Zr. T. Terborg - Esajas    
       
   2 mei                       PREEKDIENST 

            Voorganger: Ds. R. Mijnals - Doth 
 

   9 mei                       GEZINSDIENSTDIENST / Moederdag 
             Voorganger: Br. H. Mijnals 
   

 16 mei                       PREEKDIENST  
                                    Voorganger: Zr. S. Oosterwolde 
 
 23 mei                       PREEKDIENST / Pinksteren  
                                    Voorganger: Ds. R. Mijnals - Doth 
  
 30 mei               PREEKDIENST 
                                    Voorganger: Ds. J. Welschen 
 
   6 juni               PREEKDIENST & HEILIG AVONMAAL 

             Voorganger: Ds. R. Mijnals- Doth 
 
 13 juni                       PREEKDIENST  

            Voorganger: Zr. S. Oosterwolde     
 
 20 juni                        PREEKDIENST / Vaderdag 

             Voorganger: Ds. R. Mijnals - Doth 
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BERICHTEN uit de OUDSTENRAAD van de Voorzitter 
 
Gemeente zijn in een bijzondere tijd, corona tijd 
Het zijn bijzondere tijden want al krap een jaar leven wij met het 
Corona-virus die beperkingen met zich mee brengt. U zult het vast 
hebben gemerkt. Er mogen nog steeds 45 personen (inclusief 
medewerkers) fysiek deelnemen aan de kerkdiensten. Er mag wel of niet 
worden gezongen door alle aanwezigen in de dienst. Bij schrijven mag er 
weer niet worden gezongen. Omdat dat een beetje vreemd is en de 
Broedergemeente een zingende kerk is, wordt de voorzang door 
gemiddeld drie gemeenteleden gedaan. Op die manier houden wij onze 
traditie van zingende kerk in ere en voldoen wij aan de aanbevelingen 
van het RIVM. De rijksoverheid kan eigenlijk geen richtlijnen vastleggen 
voor de religieuze instellingen n.a.v. de vrijheid van godsdienst, maar 
beveelt wel aan. Enfin wij komen ‘s zondags samen in de Jeruëlkapel 
met maximaal 45 leden en de diensten worden gestreamd zodat onze 
leden thuis samen de eredienst kunnen beleven.  
 
Bijzonder te melden is dat de Oudstenraad besloten heeft de viering van 
het Heilig Avondmaal in de Lijdenstijd, decentraal te organiseren voor de 
senioren van de Vlindersingel en omgeving.  
 
En zo zijn wij vertrouwend aan de hand van Onze Heer het jaar 2021 
begonnen.  
 
Vicaris  
Op 1 januari 2021 is zr. Sandra Oosterwolde haar werkzaamheden als 
student-vicaris begonnen in onze gemeente. Zr. Oosterwolde studeert 
theologie en is op dit moment bezig met haar masterstudie. Zij zal voor 
0,25 fte in onze gemeente werken onder begeleiding van zr. Rhoïnde 
Mijnals-Doth. Wij heten haar welkom en wensen haar een gezegende 
tijd bij ons. 
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Lijdensoverdenkingen 
Als u deze kwartaalbrief ontvangt zitten wij midden in de Lijdenstijd. 
Traditiegetrouw worden er in de verschillende EBGemeenten 
lijdensoverdenkingen gehouden. Dit jaar is dit landelijk opgepakt en zal 
er elke week vanuit een andere EBGemeente een lijdensoverdenking 
zijn. Elke donderdag kunt u deze viering online volgen via de website: 
https://nederland.ebg.nl/diensten/329 Het thema is: “Mensen langs de 
lijdensweg.” 
 
Oudstenraadsverkiezingen 
Dit is een herhaalde oproep! 
Onze Oudstenraad telt formeel negen leden. Vanaf het overlijden van 
zuster Prosetiko functioneren wij met toestemming van het PB met acht 
leden. Volgens het verkiezingsrooster van de Oudstenraad moeten er dit 
jaar Oudstenraadsverkiezingen plaatsvinden omdat drie leden zullen 
aftreden volgens het rooster. Twee van de drie leden hebben 
aangegeven herkiesbaar te zijn. Inmiddels heeft één broeder zich 
kandidaat gesteld. Om het een echte verkiezing te doen zijn zou het fijn 
zijn alsnog meer leden zich kandidaat stellen.  
Daarom het dringend verzoek aan u allen om te overwegen of u zich 
kandidaat wil stellen voor het lidmaatschap van de oudstenraad. Voor 
informatie over de werkzaamheden van de Oudstenraad kunt u contact 
opnemen met de leden van Oudstenraad.   
Om aan de verkiezingen deel te kunnen nemen moet u als lid aan de 
Kerkelijk Bijdrage (KB) verplichtingen in 2019 en 2020 hebben voldaan. 
Het gaat om ieder lid dat 3% van zijn netto inkomen (met minimaal             
€ 15,00 per maand of € 180 per jaar) heeft afgedragen.  
De verkiezingen worden gehouden op zondag 2 mei a.s. Uiterlijk vier 
weken van tevoren, rond 1 april a.s. ontvangt u een brief over de 
verkiezingen met een stembiljet en een retourenveloppe.  
U merkt het; er wordt dus schriftelijk gestemd.  
 
Herinrichting Ivoordreef 
Het is alweer een tijd geleden, 22 oktober 2017, dat wij u hebben 
geïnformeerd over de plannen die er zijn voor de herinrichting van het  
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gebied waarin onze Jeruëlkapel staat. In die gemeentevergadering hebt 
u ons wat richtinggevende wensen meegegeven. De Oudstenraad heeft 
toen toegezegd dat er niet wordt ingestemd met een plan of plek voor 
ons nieuwe kerkgebouw zonder u eerst om uw mening te vragen in de 
vorm van een referendum. Met de informatie uit de 
gemeentevergadering is in 2018 onderhandeld met de Gemeente en de 
projectontwikkelaar.  
Ruim een jaar, heel 2019, heeft de ontwikkeling van de activiteiten 
stilgestaan. De Gemeente en de projectontwikkelaar van het gebied 
hebben in die periode de financiële haalbaarheid en de ruimtelijke 
indeling van het gebied besproken. Halverwege vorig jaar zijn de 
gesprekken weer gestart. De nadruk tijdens dat overleg dat vrij intensief 
was, heeft gelegen op de financiële haalbaarheid voor onze EBGU én de 
projectontwikkelaar. De EBGU is het overleg ingegaan met het 
standpunt dat wij graag verhuizen naar een andere plek in het gebied 
mits het met gesloten beurs, om niet, gebeurt. Onze inbreng is de 
huidige Jeruëlkapel en de grond waarop deze staat. Maanden van 
onderhandelingen hebben helaas niet geleid tot het gewenste resultaat. 
De projectontwikkelaar vraagt namelijk een bijdrage van ruim € 700.000 
van de EBGU. Instemmen met dit bedrag, dat we niet kunnen betalen, 
zou betekenen dat we moeten afwijken van ons uitgangspunt dat onze 
deelname met gesloten beurzen (zonder kosten) moet plaatsvinden. 
Daarom heeft de Oudstenraad besloten niet mee te doen in de 
herinrichting van het gebied Ivoordreef. Concreet betekent dit dat de 
Jeruëlkapel blijft staan waar het nu staat. Maar we blijven in gesprek 
met de Gemeente en de projectontwikkelaar over de inpassing van de 
nieuwbouw rondom de kerk en de toegankelijkheid van de kerk tijdens 
de bouw. Ook dient er een nulmeting te worden uitgevoerd, zodat 
eventuele schade, veroorzaakt tijdens de bouw, aan ons gebouw 
vastgesteld kan worden.  
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FINANCIËN – Bericht van de Penningmeester 

Beste broeders en zusters,                                                                             
Dank voor uw trouwe offerande elke zondag. Zoals eerder is vermeld 
verdelen we de collecte in drieën. De 1e voor de gemeente, de 2e voor 
een speciaal project en de 3e collecte is voor het kerkgebouw. 

 

Datum Doel, 2e offerande  Bedrag (euro) 

  4 okt Voorschool in Brokopondo    108,85  

11 okt Schoolmaaltijden Sierra Leone (ZZg)    103,85 

18 okt Uniteitsarchief    103,85 

25 okt Nederlands Bijbelgenootschap    103,85 

  1 nov Muziekfestival Zuid Afrika    109,85 

  8 nov Samen Kerk in Nederland (SKIN)    103,85 

15 nov Centrale Vrouwenraad EBGN    103,85 

22 nov Oecumene - Redt Vluchtelingen    118,85 

29 nov Nederlands Bijbelgenootschap    103,85 

Hieronder de verdeling van de offerande 
4e kwartaal vanaf oktober t/m december 
2020 voor de doelen.  

Daarnaast vindt u een overzicht van de 
ontvangsten 2019 t.o.v. 2020. U ziet dat 
m.u.v. de Kerkelijke Bijdrage de 
inkomsten achteruit zijn gegaan. De 
stijging van de Kerkelijke Bijdrage juichen 
wij zeer toe. Want dat zijn in ieder geval 
de jaarlijkse inkomsten waarop gerekend 
kan worden. We zien wat 2021 ons 
brengt.  
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Resultaat ontvangsten 2020 t.o.v. 2019                      

 

Corona heeft ons in een stevige houdgreep, maar met de genade van de 
Heer komen wij er zeker doorheen. Het jaar is afgesloten en allen 
hebben hun bedankbrief ontvangen.  

  6 dec Ouderen SOOS EBGU    103,85 

13 dec Centrale Raad    103,85 

20 dec Diaconie EBGU    103,85 

24 dec Star Mountain (ZZg project)    103,85 

25 dec Solidaridad    103,85 

27 dec Jeugdwerk Utrecht    103,85 

31 dec Beurzen Tanzania (ZZg Project)    103,85 

 Totaal 2e Offerande  1,687,60 

 Offerande eigen gemeente 2.377.80 

  Hypotheekfonds    623,15 

  Onderhoudsfonds    322,47 

   TOTAAL 4e kwartaal 5.011,02 

Ontvangsten 2020 2019 

Orgelfonds 1.139 3.013 

 Hypotheekfonds 4.414 4.208 

 Vaste giften 2.930 3.134 

 Onderhoudsfonds 10.993 15.092 

Kerkelijke Bijdrage 65.545 53.901 
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KENNISMAKING MET ONZE VICARIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naast mijn studie voor de bachelor theologie ben ik vanaf 2018 in dienst 
van het Provinciaal bestuur als vertaler van Duitstalige artikelen en 
vanaf 2019 als redacteur van de Dagteksten. Daarnaast vertaal ik 1 keer 
per week de Ochtendgroet en zit ik ook in de Intersynodale Theologische 
commissie. Mijn hobby’s zijn lezen, schrijven en reizen. Ik ben lid van 
Gemeente Amsterdam Stad en Flevoland en bezoek regelmatig de 
diensten in Almere. In Almere ben ik lid van de Gebedsgroep en verzorg 
ik de Nieuwsbrief voor Flevoland. 
 
Ik ben in Nieuw Nickerie, Suriname geboren op 4 november 1964. 
Tijdens een gesprek met Bisschop Hessen kwam ik erachter dat hij in de 
periode na mijn geboorte beginnend Predikant was in Nickerie en dat ik 
een van zijn eerste dopelingen was. Dat vond ik heel mooi om te horen 
en zie het als een teken dat God vanaf mijn geboorte over mij waakt. Ik 
heb op een Christelijke lagere school van de EBG, de Spangenbergschool 
gezeten en ging als kind naar de Vredes kerk, de EBG-kerk van Nickerie. 
Ik vond de zondagschool altijd heel erg leuk en genoot van de 
Bijbelverhalen.  
 
In 1975 ben ik naar Nederland gekomen. Ik woonde eerst in Den Haag 
en vanaf mijn 18e bezocht ik de EBG-kerk aldaar en kwam als vanzelf in 
het Jeugdwerk terecht. Ik was jarenlang jeugdvertegenwoordiger in de 

Ik ben Sandra Oosterwolde en ben 
dit jaar begonnen als vicaris van de 
EBGN in Gemeente Utrecht met  
Ds. Rhoïnde Doth als mentor. Ik 
woon in Harderwijk en heb een 
dochter van 27 jaar. 
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landelijke jeugdraad. Ik heb toen ook catechisatie lessen gevolgd bij ds. 
Lenz en daarna belijdenis van mijn geloof afgelegd.   
 
Op mijn 25ste rondde ik mijn studie tot analist af en verhuisde naar 
Harderwijk, omdat ik daar mijn eerste baan kreeg. Ik bezocht vlak na 
mijn verhuizing nog verschillende EBG-kerken, maar uiteindelijk vond ik 
een plaatselijke Evangeliegemeente waar ik lid van werd. Ik bleef wel 
contact houden met de EBG, maar het was niet zo intensief als wanneer 
je elkaar wekelijks ziet. Sinds 2016 ben ik weer lid geworden van de EBG. 
In 2017 ben ik met de studie theologie begonnen. In de periode 
daarvoor kreeg ik reumatische klachten waardoor ik moest stoppen met 
mijn werk als analist. Ik deed een omscholingstraject en kwam 
uiteindelijk uit bij theologie. 25 jaar geleden wilde ik ook al theologie 
studeren en was al begonnen met de vooropleiding. Vanwege mijn gezin 
in combinatie met mijn werk, moest ik helaas daarmee stoppen. Maar 
mijn interesse in het geloof bleef wel. Ik was altijd wel bezig met 
geloofsvragen, geloofsgesprekken en evangelisatie. Daarnaast heb ik 
ook een aantal trainingen gevolgd op het gebied van pastoraat en 
gebed. Voordat ik met de opleiding begon had ik verschillende 
gesprekken over mijn motivatie met Valerie Linger die intussen 
overleden is, ds. Welschen van het Provinciaal Bestuur en ds. Bernhard 
die over onderwijs binnen EBGN gaat. Intussen ben ik mijn bachelor aan 
het afronden en hoop in september met mijn master te beginnen. In 
september 2020 ben ik begonnen met preken, na een uitstel van een 
half jaar vanwege Corona en nu mag ik ook met toestemming van het 
Provinciaal Bestuur beginnen met mijn stage als vicaris. 
 
Ik ben heel erg blij dat ik in Utrecht mag werken en kijk er naar uit om 
kennis te maken met de gemeenteleden en de verschillende groepen. 
Het is wel jammer dat vanwege Corona veel dingen niet mogelijk zijn, 
maar hopelijk zal dat geen belemmering zijn om toch aan de slag te 
gaan. De eerste tijd zal ik nog met ds. Doth meelopen om het werk en de 
gemeente te leren kennen. Daarnaast sta ik ook elke maand ingepland 
voor de preekdienst. Ik heb er erg veel zin in om te beginnen en hoop 
dat ik mij snel thuis zal voelen in de Gemeente. 
 



13  

IN MEMORIAM 
 
Zr Theoline Hélène Sparendam-Verwey  
*  25 oktober 1932         † 30 november 2020    
 

Onze lieve en zorgzame moeder, 
schoonmoeder en trotse oma  
Theoline Hélène Sparendam-Verwey, met  
roepnaam Hélène, is op 30 november jl.  
onverwacht van ons heengegaan.  
Op 8 december jl. hebben wij haar in  
besloten kring in het familiegraf bijgezet  
bij haar echtgenoot, onze vader wijlen  
Mr. Hugo Leonard Sparendam. Wij zijn  
Onze Lieve Heer dankbaar dat wij ons leven 
met haar hebben mogen delen. Dit was en blijft voor ons van 
onschatbare waarde.  
 
De gespreksgroep, als start van de Evangelische Broedergemeente (EBG) 
te Utrecht 
Wijlen Hélène en wijlen Mr. Hugo Leonard Sparendam hebben samen 
met Ds. Leo Dielingen aan de wieg gestaan van de start van de EBG als 
eigen kerk in de gemeente Utrecht. Aan het einde van het jaar 1966 
startten zij een gespreksgroep, die om de week bijeenkwam in de 
Evangelische Lutherse kerk, gevestigd aan de Lange Nieuwstraat in 
Utrecht. Er werd op hoogtijdagen een dienst gehouden, die muzikaal 
werd begeleid met zang en gitaarspel door wijlen broeder Clarence 
Breeveld en zuster Hannah Belliot. Deze diensten vervulden voor velen 
een duidelijke behoefte om samen te zijn. Er werden diverse gesprekken 
gevoerd, lezingen verzorgd en catechisatie gegeven. De bijeenkomsten 
werden uiteraard altijd afgesloten met het danken van de Heer en het 
gezamenlijk nuttigen van een heerlijke Surinaamse maaltijd.  
 
Het doel van de gespreksgroep was, met de bijbel en dagteksten als 
leidraad, van gedachten te wisselen over de omstandigheden van die 
tijd. Dit vond plaats onder de religieuze leiding van Ds. Leo Dielingen.  
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De lezingen die werden gehouden, hadden actuele thema’s en 
ontwikkelingen als onderwerp, zoals de lezing van wijlen Professor 
Verkuyl over de onafhankelijkheid van Suriname. Ook onze vader, wijlen 
Mr. Hugo Leonard Sparendam hield voordrachten over diverse 
onderwerpen. Zo sprak hij over datgene dat voor Surinamers van belang 
is om te weten bij aankomst in Nederland. Onder de deelnemers van het 
eerste uur waren wijlen zuster Hilda Balingen, zuster Felter, broeder en 
zuster Defares-Ritfeld en broeder en zuster Jan en Yvonne Veldema. In 
de diensten werd bij roulatie voorgegaan door Ds. Dielingen, wijlen Ds. 
Baudert, en Ds Bintz. 
 
In de gespreksgroep ontstond op den duur de behoefte tot de 
bevordering van een eigen kerk in de gemeente Utrecht, als onderdeel 
van de EBG te Zeist. Dit doel werd met trots bereikt in het jaar 1970. De 
kerkdiensten in de gemeente Utrecht vonden vanaf dat moment plaats 
in de Jeruëlkapel aan de Ivoordreef 2 in Utrecht-Overvecht. Dit was ten 
opzichte van de locatie Zeist een goede oplossing voor de EBG-
gemeenteleden in de regio Utrecht. Als kinderen Sparendam kunnen wij 
ons nog goed herinneren hoe wij, in onze zondagse kleding vrolijk voor 
de aanvang van de dienst en ook daarna, door de kerkzaal renden en 
nagenoeg in deze kerk zijn opgegroeid.  
 
Vertrouwen in God en dankbaarheid 
Onze ouders bewandelden hun levenspad aan de hand van Onze Lieve 
Heer. De lijfspreuk waarnaar zij leefden en tekenend was voor hun 
geloofsovertuiging luidt: “Wentel uw weg op den Heere, en vertrouw op 
Hem; Hij zal het maken”. Dit vertrouwen in God, de warmte en 
naastenliefde hebben zij ons (en allen die hen gekend hebben) 
meegegeven. Wij zijn hen hiervoor ontzettend dankbaar. 
 
Clifford Sparendam 
Brian & Aimée Sparendam, Ellenore, Cédric  
Simone Sparendam 
Derek Sparendam 
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Zr Irma Leonie Piqué-Resida 
* 15 april 1942            † 8 december 2020    
 
Op 8 december 2020 overleed onze  
Lieve zuster Irma heel onverwacht.  
Wat een schrik. Samen met broeder  
Ludwig, ChaCha haar man, was zij een  
baken in onze gemeente en dat als lid 
vanaf het eerste uur van de EBG-Utrecht. 
Hoe kon het ook anders want ze woonden aan de Scharlakendreef 54 
(Overvecht). Daar woonden ze met hun drie zonen. 
 
Irma werd op 15 april 1942 in Paramaribo geboren als vierde van de tien 
kinderen van Julius Resida, inspecteur van politie, en Elize Emanuels. Rijk 
waren ze niet maar wel heel gelukkig samen.  
Toen haar vader haar vroeg of ze bij de politie wilde werken vertelde ze 
hem huilend dat ze veel liever het onderwijs in wilde als kleuterleidster. 
En zo geschiedde. Ze stond voor het eerst voor de klas in Moengo op de 
Fred Murray school. Daar ontmoette ze haar levenspartner, Ludwig 
Pique, die al op zeer jonge leeftijd onderdirecteur van de school was.  
Na omzwervingen in het onderwijs in Suriname vertrokken ze in het 
najaar 1967 met hun eerste kind, een zoon, naar Nederland en streken 
neer in Utrecht. Ook in Utrecht heeft ze een bijdrage in verschillende 
functies vervuld om te eindigen in het basisonderwijs na het behalen 
van een PABO diploma.  
De uitbreiding van het gezin met nog twee zonen was de reden dat het 
gezin verhuisde naar Houten. Omdat een goede opleiding belangrijk was 
hebben zij hun jongens, zoals zij ze noemde, aangezet om al hun 
talenten te gebruiken. Dat is gelukt. Het was genade en geluk. 
Groot was de schok toen de tweede zoon overleed in 2016 en dat tot 
immens verdriet van Irma, het gezin en de familie. 
 
De betrokkenheid bij onze gemeente bleef en hoe, ondanks de drukte 
en beproevingen die zij als gezin hebben doorstaan. Samen, Irma en 
Ludwig, hebben zij hun krachten gegeven aan de opbouw van de 
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gemeente. Heel veel functies hebben ze vervuld en activiteiten 
georganiseerd. Wij denken aan de Kresnetivieringen, de reizen die voor 
de gemeenteleden werden georganiseerd en het belangrijkste hun 
lidmaatschap van de keukenploeg Martho & Martha’s. Waren er handen 
nodig om iets te doen in de gemeente, zij waren er! 
 
De betrokkenheid bij kinderen en jongeren werd door zuster Irma 
vertaald in lekkers. Lekkers voor de kinderen en jongeren. Wat zullen wij 
vooral de pannenkoeken die ze zelf bakte missen.  
De uitvaart vond 15 december 2020 plaats in Houten. Zr. Irma Leonie 
Pique is 78 jaar geworden. Lieve grappige zuster Irma rust in vrede, kalm 
en zacht bij je Heer en Vader.        [N.C.] 
 
 
Zr Rinia Merceline Ina Felter. 
* 17 september 1936        † 16 januari 2021    
 
Rinia werd geboren op 17 september  
1936 in Paramaribo als 2e dochter van 
Alice en Nelis Felter. Haar ouders waren 
in staat om hun kinderen goed onderwijs 
te laten genieten. Zij was zeer intelligent 
en kon makkelijk leren. Zij was leerling  
van de eerste lichting van de  
Froweinschool van de EBGS. 
 
In eerste instantie wilde ze heel graag vroedvrouw worden, maar voor 
die opleiding was ze te jong. Daarom besloot ze na de Mulo naar de 
kweekschool te gaan voor de opleiding tot onderwijzeres. Velen 
herinneren haar als iemand met hart voor het onderwijs en bevlogen in 
wat ze doet. Eind jaren zestig kwam ze naar Nederland waar zij zich 
verder ontwikkelde. Zij heeft jaren haar krachten gegeven in het 
voortgezet onderwijs in Utrecht.  
Naast haar studie en werkzaamheden in het onderwijs heeft zij zich als 
één van de eerste leden van onze EBGU ingezet. Dat gebeurde op veel 
gebieden. Zo stimuleerde ze gemeenteleden om zich in te zetten voor 
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de kerk.  Dat deed ze niet alleen met woorden maar ook met haar 
daden.  
Ook is zij jaren bestuurslid geweest van Club Moria en vervulde mede de 
functie als intermediair tussen onze EBGU en Moria. Kenmerkend is het 
feit dat tot haar laatste dag de instandhouding van onze gemeente haar 
aan het hart ging en dat je verplicht was je steentje bij te dragen. Dat 
kon ze met verve uitdragen. Van zr Rinia Merceline Ina, zoals je haar 
mocht noemen omdat zij die namen met trots en humor droeg, hebben 
wij op 25 januari 2021 afscheid moeten nemen. Zij is 84 jaar geworden. 
Haar humor en optimisme zullen node worden gemist. Rinia Merceline 
Ina rust in vrede dicht bij je Heer en Heiland.   [N.C.] 
 

Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. 
Wie in Mij gelooft zal leven ook wanneer hij sterft.’ 

Johannes 11 vers 25 
 
 

JIJ BENT NIET DOOD 
 

Je bent niet dood – de Heer heeft je geroepen 
bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis. 

Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken. 
Je hebt ze nu – want je bent veilig thuis. 

 
Je bent niet dood – je mag voor eeuwig leven. 

Je bent verlost van onvolkomenheid, van pijn en van verdriet. 
God zal je geven een onbegrensd gelukin een onbegrensde tijd. 

 
Je bent niet dood – maar acht, ik zal je missen,  

zoals een mens de meest geliefde mist. 
De jaren van geluk zijn niet meer uit te wissen. 

En ik geloof: God heeft zich niet vergist. 
 

Een gedicht van Nel Benschop 
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LATEN WIJ EENS WAT MEER NAAR ELKAAR OMKIJKEN.  
 
U kent ze wellicht allemaal wel: uw buurman of een familielid of een 
zuster of broeder uit onze EBGkerk, die vooral nu in deze Coronaperiode 
zich nog eenzamer en alleen voelen dan voor de Corona. Nu zijn alle 
leuke activiteiten om mensen te ontmoeten of afgelast of uitgesteld. 
Geen kaart en of spelletjesmiddagen, geen aanloop van vrienden en of 
kerkzusters of broeders voor een gesprek en of kopje koffie. Het zijn de 
schaarse momenten van de dag dat er wordt aangebeld voor 
bijvoorbeeld de warme maaltijd die gebracht wordt of het is de 
thuiszorg. 
De aanspraak en de gezelligheid is opeens verdwenen. De telefoon biedt 
uitkomst voor een gesprek en anders is het de TV die wat afleiding 
brengt in onze dagelijkse bezigheden. 
Hoe vaak gebeurt het niet dat je partner je ontvalt en tijdens de 
begrafenis zeggen vele ik of wij komen gauw bij je langs en dan blijkt na 
een half jaar hoe weinig mensen daar ook gehoor aan geven. 
Zelfs de kinderen en kleinkinderen hebben het druk of te druk met wat. 
Dus zit Oma of Opa of broer of zus weer alleen. 
Ik weet: vanwege Corona blijven veel mensen thuis en zijn wellicht bang 
voor besmetting. Maar lieve mensen wanneer je niet verkouden bent en 
niet ziek en je aan de 1.5 meter afstand houdt en mondkapje op en je 
handen regelmatig wast, hoe fijn vindt degene die jij gaat bezoeken het 
niet om bezoek te krijgen voor een leuk gesprek of zo maar wat 
aandacht en het uitwisselen van nieuwtjes. 
U kent ze allemaal hetzij bij u in de buurt of vanuit de Jeruëlkapel. 
Zelf bezoek ik iedere dag een zuster van 96 jaar in Hilversum en maak  
‘s morgens koffie voor haar en kook een eitje en 2x per week breng ik 2 
haringen voor haar mee of een andere kleine boodschap. Door mijn 
werk voor een Thuiszorgorganisatie kom ik ‘s morgens of ‘s avonds bij 
licht dementerende cliënten die nog thuis wonen; hetzij voor een 
controlemoment of voor het klaarmaken van een ontbijt of avondeten 
middels de magnetron. Tegelijk reik ik hen de medicatie voor dat 
moment aan. Je ziet ze opfleuren door dat bezoek van mij wat soms 
maar 5 minuten duurt en dan blijkt dat ik op die dag de enige ben die zij 
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spreken. 
Derhalve wil ik u vragen om eens wat meer naar elkaar om te kijken en 
zo de dagelijkse sleur van alledag te doorbreken door uw bezoek, 
pannetje eten en of dat koffiemoment. U krijgt er zoveel voor terug en 
bedenk daarbij wellicht kom ik ooit ook in zo een situatie en hoe fijn is 
het dan niet die extra aandacht voor elkaar.  

[Martin de Vreede] 
  

 
 

TE KOOP !!!                                                                          
Hebt u al zo’n uniek EBG notitieboekje                                                                        
met het logo en motto van EBG?                                                                                          
Ook leuk om cadeau te geven.                                                                                                           
A5 formaat in drie kleuren. Ze kosten                                                                                  
€ 2,00 per stuk. De opbrengst is                                                                                               
voor het orgelfonds. U kunt ze bestellen                                                                                               
bij br. Hugo Harar (telefoon en email op                                                                                    
de laatste pagina). 
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MIJN LIEVELINGSLIED 

Wij Anitries houden van zingen. De woorden van de liederen kunnen je 
raken, maar ook de melodie doet iets met je. Ik vroeg een paar 
gemeenteleden niet alleen hun lievelingslied met ons te delen, maar ook 
waarom zij het een mooi lied vinden.           [RMD]

Hoe groot zijt Gij                            
Elke morgen als ik wakker 
wordt, dank ik de Heer en bid ik 
voor mijzelf en iedereen. Ik heb 
Hem nooit gezien, maar ik weet 
dat Hij er is, de Almachtige.          
In mijn gebed zeg ik: “Kijk hoe 
mooi Hij alles geschapen heeft.” 
Jammer dat sommigen er een 
puinhoop van maken. Iedereen 
zondigt, maar God heeft Zijn 
Zoon laten lijden om ons te 
bevrijden en te vergeven van 
onze zonden. Dus daarom zing 
ik: ‘Dan zingt mijn ziel hoe groot 
zijn Gij echt.’     [zr Friede Brug] 

 
Heer, ik kom tot U, hoor naar 

mijn gebed. Vergeef mijn 
zonden nu, 

en reinig mijn hart. 
 

Met uw liefde, Heer, kom mij 
tegemoet, nu ik mij tot U keer, 

En maak alles goed. 
Johan de Heer 94 

 

 

O Heer, mijn God wanneer ik stil 
bewonder het groots heelal 
door uwe hand gemaakt, de 

sterren zie en hoor de donder 
rollen Uw macht aanschouw, die 

straalt door alles heen. Dan 
zingt mijn ziel, Mijn Redder, God 

tot U, hoe groot zijt Gij, hoe 
groot zijt Gij. (2x) 

Opwekkingsbundel 407 

 

Heer, ik kom tot U                               
Ik ben zelf niet zo gelovig, maar 
dit lied raakt mij tot diep in mijn 
hart. Het is een smeekbede. De 
tekst en melodie komen zo mooi 
overeen. Het lied ontroert mij, 
vooral als het gezongen wordt 
door Mannenkoor Maranatha. 
[br Gerrit Nienhuis] 
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Welzalig ’t huis, o Heiland onzer 
zielen.                                               
Het is één van de eerste liederen 
die ik als kind op de Maria 
Hartmanschool (een Anitri 
lagereschool) leerde. De 
woorden en de melodie spreken 
mij bijzonder aan, niet in de 
laatste plaats omdat ze direct 
aansluiten bij de geborgenheid 
van het gezin waarin ik heb 
mogen opgroeien.                           
[Zr Machteld Cambridge] 

Mijn Jezus ik houd van U, ik 
noem U mijn vriend. Want U 
nam de straf op U die ik had 

verdiend. 

De grote Verlosser, mijn Redder 
bent U; 'k heb van U gehouden, 

maar nooit zoveel als nu. 
Opwekkingsbundel 392 

Al de weg leidt mij mijn Heiland 
Ik vind het mooi vanwege de 
boodschap en vooral de zin: ‘wat 
verlangt mijn ziel dan meer'. Dit 
lied geeft mij kracht en 
vertrouwen. [Zr. Sandra Rellum] 
 
 
 
 
 
 

Welzalig 't huis, o Heiland onzer 
zielen, waar Gij de vreugd, waar 
Gij de vriend van zijt, waar allen 

saam voor God als Vader 
knielen, 

en aan zijn dienst zich ieder 
heeft gewijd. Waar aller oog 

blijft aan uw wenken hangen, 
waar aller hart voor U van liefde 
slaat, waar aller mond U groot 

maakt met gezangen, waar aller 
voet op uwe wegen gaat.                                    

EBGS Gezangboek  567 

 

Mijn Jezus ik houd van U            
Voor mij is dit lied een teken van 
vertrouwen in de Heer. Ik ken 
geen twijfel. [Br. Herman Esajas] 

 
 
 
Al de weg leidt mij mijn Heiland, 
wat verlangt mijn ziel dan meer? 
Zou ik immer aan Hem twijfelen, 
die mij voortleidt, keer op keer? 

Zoete troost en zaal’ge vrede 
heb ik steeds op zijn bevel. ‘k 

weet wat hier mij overkome, Hij 
maakt alle dingen wel. 
EBGS Gezangboek 404 

 

 

 
 



Trouw U wijd ik mijne zangen 
Reeds op 12-jarige leeftijd heb ik gemerkt wat trouwe vriendschap is. 
Ik heb opgroeiend een moeilijke tijd gehad, maar kon mij aan mijn 
vrienden vastklampen. Ook hun ouders werden voor mij trouwe  
vrienden bij wie ik kon aankloppen. 
Vandaar dat dit lied voor mij altijd een houvast is in dit leven. 
[Zr. Lydia Kensenhuis] 

1 
Trouw! U wijd ik mijne zangen! Vriendschap! gij zijt schatten waard! 
Wat kan iemand meer verlangen? `t Vormt een hemel op deez` aard, 
Wel hem, die zijn vreugd en smart toevertrouwt aan `t vriendenhart. 

2 
Blijdschap kan het hart verrukken. Waar men die met vrienden deelt. 
Smart kan niet zo nederdrukken. Waar de vriendschap wonden heelt. 
Wel hem, die zijn vreugd en smart. Toevertrouwt aan `vriendenhart. 

3 
Gunst, als rook kan zij verdwijnen: Geld en rijkdom niets beklijf: 

Schoonheid kan zo ras verdwijnen. Trouwe vriendschap echter blijft. 
Wat mij dan ook d`aarde biedt. Ruil ik voor die vriendschap niet. 

4 
Zij schenkt moed en krachten tevens. Zij schenkt vreugd` en rein genot. 

Vriendschap is het zout des levens. Trouwe vriendschap is uit God. 
Wat ik hier dan ooit ontbeer, Schenk mij ware vrienden, Heer. 

Liederboek, kerk, school en huis nr. 45 
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Streamen is dat nou zo moeilijk? 
 
Er worden karretjes op Mars gezet; de hele dag zijn er live uitzendingen 
op tv te zien, dus vraagt u zich wellicht af: is het streamen van een 
kerkdienst nou zo moeilijk? Het antwoord daarop is ja en nee.  
Nee als alles goed werkt, dan is het niet zo ingewikkeld.  
Ja, omdat er heel veel fout kan gaan.  
Een aantal voorbeelden waar het fout kan gaan: 

• Er moeten een aantal kabels worden aangesloten. Eentje 
vergeten of verkeerd? Dan is het pech. 

• Een of meerdere camera’s staat op een energiespaarstand en 
schakelt daardoor na bijv. 20 minuten spontaan uit. 

• Iemand vergeet de adapter van de camera in het stopcontact te 
steken en de batterij raakt leeg waardoor de camera uitschakelt.  

• De wifi geeft een “hik” waardoor de verbinding even wegvalt en 
alles opnieuw ingesteld moet worden. Bijgevolg: Verbinding met 
YouTube weg.  

• Voor een live uitzending op YouTube moet een sleutelcode van 
24 karakters ingevoerd worden. Eén karakter wordt vergeten of 
verkeerd ingevoerd. Gevolg geen live uitzending op Youtube.  

• De verbinding tussen de PC met het streaming programma en 
het beeldscherm valt uit. Daardoor kan het programma niet 
bediend worden.  

• Het geluidsignaal uit de versterkerinstallatie van de Jeruëlkapel is 
heel zacht. 

Eigenlijk is het wonderbaarlijk dat het zo vaak wel goed gaat. 
Zijn bovenstaande zaken dan niet te voorkomen? Ja, daar werken we 
ook hard aan. Het streaming team bestaand uit 4 gemeenteleden met 
hulp van buitenaf doet haar best het steeds beter en stabieler te maken. 
Maar het gaat met kleine stapjes. Uiteindelijk gaat het lukken om iedere 
week een on-line dienst uit te zenden, zeker nu er landelijk bij alle EBG 
gemeentes aandacht voor is en we van elkaar kunnen leren.  
Tot het zover is: Even uw geduld a.u.b. En gaat het een week niet goed, 
kijk dan toch volgen, de week weer.  Daar doen we het uiteindelijk voor.  
Namens het stream-team.                         [Engbert van Faassen] 
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YOUNG CIA HEEFT MEEGEDAAN AAN SIRKELSLAG YOUNG 
 
Sirkelslag YOUNG is een 
spannend en interactief spel 
tussen jeugdgroepen (12-16 jaar) 
uit heel Nederland. Sirkelslag 
YOUNG is een laagdrempelig spel 
om jongeren (kerkelijk en niet-
kerkelijk) te betrekken bij 
activiteiten van de kerk. Uit 
ervaringen van andere 
gemeenten blijkt dat Sirkelslag 
een mooi startpunt kan zijn voor 
missionair jeugdwerk. Het spel 
spreekt jongeren aan en brengt 
jongeren op een laagdrempelige 
manier met elkaar in verbinding. 
Vanwege Corona was het nog 
niet mogelijk om de Sirkelslag 
Young landelijk uit te voeren en 
was er op 5 februari jl. een 
Sirkelslag Lite.  
 
Hierbij speelden de Young Cia 
leden online tegen elkaar in 
eigen groep, terwijl bij Sirkelslag 
Young de groepen tegen elkaar 
spelen. Het was een spannende 
avond.  

Niet alleen voor de spelers maar 
ook voor de spelleiders (juffen).  
Onderstaand een foto-impressie 
van de deelnemers in actie:  
 

 
 

 
 



 
NIEUWS UIT DE EBGN  

 
In deze tijd, waar heel veel anders eraan toegaat, blijft het landelijk 
jeugdwerk actief bezig. Binnen de landelijke jongerenraad zijn leden 
gestopt en hebben nieuwe leden zich aangemeld. Nieuwe plannen zijn 
in de maak om jongeren te blijven bereiken. Op de website van het 
Landelijk jeugdwerk, kunt u meer lezen over de activiteiten. 
www.jeugdwerk.ebg.nl Vanuit EBG-Utrecht zijn de broeders Maurice 
van Faassen en Jeremy Jonas vertegenwoordigd in het Landelijk 
jeugdwerk. 
  
Beroepingen predikanten 
Per 1 februari is ds. Marcus Gill beroepen in de EBGAmsterdam 
Zuidoost. Ds. Christian Lindner is per 1 maart beroepen in EBG 
Rotterdam. Per 1 maart is ds. Clifton Walker naast ds. Tobias Buchholz 
beroepen in Amsterdam Stad & Flevoland. Hij komt in de plaats van ds. 
Theile die per ingang van 28 februari 2021 met pensioen gaat en naar 
Herrnhut verhuisd. 
 
Uniteitsgebedswacht 2021 
De gebedswacht voor de Nederlandse gemeenten van de Europees-
Continentale Provincie is al volgt ingedeeld: 

24 maart Amsterdam-Stad en Flevoland 
25 maart Amsterdam Zuidoost 
26 maart Haaglanden, Noord-Holland, Utrecht 
27 maart Rotterdam Centrum, Zeist, Diaspora

Synodeforum 
Op 6 maart 2021 organiseren het Synodebestuur en het Provinciaal 
Bestuur een digitaal Synodeforum. Tijdens deze digitale bijeenkomst 
bespreken we met de synodeleden het thema van de komende synode: 
‘Verbonden – Connected – Vernetz’ tegen de achtergrond van de 
ervaringen in de Coronatijd. Op zondag 7 maart zal een digitale dienst 
uitgezonden worden via YouTube, 
https://www.youtube.com/channel/UCRp5Amz9FvI_55GwL90IiEw. 
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PASTORAAL GESPREK 
 
Hebt u behoefte om eens te praten en of te bidden? 
De dominee is anytime bereikbaar via telefoonnummer / whatsapp  
06-54738139 of Email: r.doth@ebg.nl 
 
 
DANKDIENST VIA ZOOM 
 
In deze Coronatijd wordt men ook creatief. Zo is het al een paar keer 
voorgekomen dat er een dankdienst via ZOOM is gehouden voor een 
bigi yari. Een dankdienst op je verjaardag is toch voor velen een 
belangrijk moment op zijn/haar verjaardag. Dus het is nog steeds 
mogelijk, maar op een andere manier. Het is bij degene die op deze 
manier hun dankdienst hadden is het heel goed bevallen. 
Belangstelling? Neem contact op met de dominee. 
 

Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. 
Lukas 6:36 
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GEDICHT  

PASEN                                                                                                           
Ik was gestorven, maar ik lééf! Want Christus leeft in mij; 
Hij was het, Die mijn angst verdreef, nu schijnt Zijn zon in mij 
Nu waait Zijn adem door mij heen, nu zing ik een nieuw lied: 
Ik ben in het donker niet alleen, de dood bedreigt mij niet. 

’t Is Pasen! God heeft ’t laatste woord, de duivel is gezwicht, 
De dood is slechts een donk’re poort die voert naar eeuwig licht. 
Nu zal ‘k van vreugd’ naar vreugde gaan, in droefheid zelfs nog blij: 
‘k ben tot nieuw leven opgestaan, want Christus leeft in mij!                             

(Nel Benschop) 

DE PAASQUIZ 

 

1. Wat vieren we met Pasen? 
2. Hoe heette de man wiens oor werd afgehakt in de tuin van  

Gethsemanè 
3. Wat waren Jezus’ laatste woorden aan het kruis? 
4. Hoe heette de discipel die Jezus het meest lief had? 
5. Wie was als eerste bij het graf van Jezus?  

U mag uw antwoorden E-mailen naar info@ebgu.nl  
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Inleveren kopij voor de volgende kwartaalbrief tot 15 april a.s. Via 
het email adres maandbrief@ebgu.nl of 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: r.doth@ebg.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  o o k  o v e r  a l l e  g r o e p e n :  
w w w . e b g u . n l  


