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OVERDENKING – PINKSTERFEEST 
 
Wij vieren met het Pinksterfeest de uitstorting van de Heilige Geest op 
de leerlingen van Jezus in Jeruzalem (Hand.2:1-21). 
Pinksteren, in het Grieks Pentekoste, letterlijk betekent dit de “vijftigste” 
(dag), ook Wekenfeest genoemd. 
Vijftig dagen na Pesach (Pasen) gebeurt dit wonder. 
Het gewone werk bleef rusten en het volk Israël kwam in een heilige 
samenkomst bijeen (Num.28:26). 
Zo gebeurde dat ook op de eerste Christelijke Pinksterdag in Jeruzalem. 
Toen werd de Heilige Geest uitgestort op de discipelen van Jezus. 

 
Maar dat betekent niet, dat de Heilige Geest Zich nu pas heeft 
geopenbaard. De Heilige Geest was er reeds vanaf het begin van de 
schepping. 
Wij lezen reeds in Gen.1:2: “Gods Geest zweefde over het water”. 
De Geest van God was er ook op de Rechters (Richteren) Vgl.Re.3:10; 
6;34; 11:29; 13:25. 
De Geest van God was er op de koningen. Vgl.1Sam.10:6; 16:13. 
De Geest van God was er op de beloofde Messias. Vgl.Jes.11:2; 42:1; 
61:1. 
En op de gekomen Messias Jezus Christus. Vgl. Matth.4:1; 12:18; 
Luc.4:18. 
Maar het is zoals de apostel Petrus het ook uitdrukt in zijn toespraak: 
“Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joel: 
 Aan het einde der tijden, zegt God, zal Ik over alle mensen mijn 
Geest uitgieten”. Joël 3:1 ev.; Hand.2:16 ev. 
Nu wordt de Heilige Geest dus uitgestort over alle mensen. 
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En de tekst voor de Eerste Pinksterdag, volgens de Dagteksten, roept 
ons steeds weer op hiermee rekening te houden in ons doen en laten. 
“Niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest, zegt de Here der 
heerscharen” Zach4:6 
 
In deze profetie van de profeet Zacharia verkondigt de bode van de Heer 
aan Zacharia in dit vijfde gezicht een nieuw gezicht te zien. 
Zacharia ziet o.a. een menora, maar dan een  
heel andere dan de bekende zevenarmige  
kandelaar. Het is ook in deze tijd bijzonder  
treffend, dat zo’n menora staat voor  
het Knesset-gebouw in Jeruzalem,  
het Parlementsgebouw, met de tekst uit  
Zacharia 4:6 erop. 
Dit woord uit de profetie van Zacharia  
is in de eerste plaats voor Zerubbabel bestemd,  
de koning van het volk Israël. 
 
Wil het sjalom worden, dan zal er vooral door de koning uit het geslacht 
van David, alszodanig de voorloper van Koning Jezus, in recht en 
gerechtigheid geregeerd moeten worden. 
Op Zerubbabel rust de eerste verantwoordelijkheid om recht en vrede 
te laten uitspruiten uit de samenleving. Zijn naam betekent: Spruit van 
Babel. 
Ook de gemeente van de gezalfde Koning Jezus, zal dat moeten leren, 
vooral in deze tijd. 
De Vredevorst Jezus Christus, ziet uit naar betrouwbare volgelingen, die 
de goddeloosheid van het geweld, de  
Goddeloosheid van haat en jaloezie moeten uitbannen. Maar dan: 
 
“Niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest, zegt de Here der 
heerscharen” (Zach.4:6) 
 
Een gezegend Pinksteren toegewenst!  

[Bisschop Humbert Hessen] 
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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 

 
 30 mei               PREEKDIENST 
                                    Voorganger: Ds. J. Welschen 
 
   6 juni              PREEKDIENST & HEILIG AVONDMAAL 

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

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

            Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 

 27 juni                       PREEKDIENST 
                                    Voorganger: Br. Kensley Vrede 
 
   4 juli                        PREEKDIENST / Manspasi viering 
                                    Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
 11 juli                       PREEKDIENST 
                                   Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
 18 juli                       PREEKDIENST 
                                   Voorganger: Zr. S. Oosterwolde 
 
 25 juli                       PREEKDIENST 
                                   Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 

http://www.ebgu.nl/
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KERKDIENSTEN in Utrecht (Fysiek & Online) Vervolg 
 
Van harte welkom! Elke zondag vanaf 11.30 uur is de kerk open. 

 

 
   1 augustus              PREEKDIENST / Opening Augustusmaand 
                                    Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
   8 augustus             PREEKDIENST  

            Voorganger: Zr. S. Oosterwolde 
 
  15 augustus            PREEKDIENST / Heilig Avondmaal 

            Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth   
 
  22 augustus            PREEKDIENST  

            Voorganger: Zr. P. Terborg 
 

  29 augustus            PREEKDIENST 
                                    Voorganger: Ds. H. Hessen 
 
 5 september            GEZINSDIENST / Startzondag 
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BERICHTEN UIT DE OUDSTENRAAD VAN DE VOORZITTER 
Gemeente zijn in een bijzondere tijd, corona tijd 
Het gewone leven lonkt nu het aantal besmettingen langzaam daalt. 
Tergend langzaam neemt ook het aantal ziekenhuis opnames en de 
bezetting van het aantal IC bedden door covid-19 patiënten af. De echte 
oorzaak van al dit positief nieuws is het gegeven dat heel veel 
medeburgers gevaccineerd zijn. Laten we daar dankbaar voor zijn. 
Steeds meer gemeenteleden, vooral zij die al gevaccineerd zijn, vinden 
de weg naar de kapel op de zondag om de dienst fysiek bij te wonen. 
Dankbaarheid past ons. Is alle leed geleden? Zijn alle beperkingen 
opgeheven? Nou neen. Wij mogen nog steeds met 45 personen fysiek 
deelnemen aan de kerkdiensten. Rekening houdend met de 
afstandsrichtlijn van 1,5 meter passen er helaas niet meer mensen in de 
kerkzaal. Wij mogen nog steeds niet als gemeente zingen. Dat doet een 
kleine zanggroep voor ons. Dat is een heel groot ding als Anitri 
gemeente. Wij zijn immers een zingende kerk. Wij mogen hopen dat 
deze beperking heel snel tot het verleden gaat behoren. 
Gemeld wordt nogmaals dat de rijksoverheid geen richtlijnen heeft 
vastgesteld voor de religieuze instellingen n.a.v. de vrijheid van 
godsdienst. Wij, de EBGN, houden ons aan de richtlijnen, eigenlijk 
aanbevelingen, van het CIO (het Interkerkelijk Contact in 
Overheidszaken). 
 
Weet u wij komen zondags samen in de Jeruëlkapel met maximaal 45 
leden en de diensten worden gestreamd zodat onze leden thuis samen 
de eredienst kunnen beleven. Komt u ook eens (weer) een dienst 
bijwonen. Helaas moet u zich daarvoor nog aanmelden bij br. Harar. 
Maar het kan tegenwoordig heel makkelijk vanaf de website. 
 
Kerkelijke bijdragen 
De volgende opgave over de omvang van de ontvangen KB in 2020 is aan 
het PB verstrekt. Deze opgave is onder andere van belang om het aantal 
afgevaardigden van een gemeente naar de Synode vast te kunnen  
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stellen. Iedere gemeente mag minimaal één lid afvaardigen. Als er 200 
leden of meer aan het vastgestelde minimum bedrag van de kerkelijke 
bijdrage van € 180 per jaar (€ 15 per maand) heeft voldaan worden er 
twee leden afgevaardigd. Helaas is het laatste niet gelukt omdat 163 
leden aan die voorwaarde heeft voldaan.  Onze gemeente kan dus nog 
steeds maar één lid afvaardigen naar de Synode.  
Toch hoeven wij niet echt ontevreden te zijn. Er hebben 15 leden meer 
aan hun KB verplichtingen voldaan in 2020 vergeleken met 2019.  Ook is 
het gemiddeld bedrag per lid in 2020 € 35,63 hoger dan in 2019. (Zie 
daarvoor onderstaande tabel). Daar mogen wij samen dankbaar voor 
zijn vooral omdat 2020 een jaar was waarin het gemeenteleven vooral 
online heeft plaatsgevonden. 

Bedragen in € Aantal 
personen 

Gemiddeld 
bedrag   Totalen 

Totalen 2020 211  €          310,64     €  65.545,00  
Totalen 2019 196  €          275,01     €  53.901,31  
Totalen 2018 211  €          263,73     €  55.647,50  

 
In de grafiek hierna wordt weergegeven hoe de ontvangsten van 2020 
zich verhouden met die van 2019.   
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Behalve een opgave van de omvang van de KB moet ook een begroting 
en realisatie worden geleverd aan het PB. Deze ziet er als volgt uit.  
 2020 2019 2018 

BEGROOT    
Bijdragen KB 55.000 55.000 50.000 
TOTAAL BATEN 55.000 55.000 50.000 

    
WERKELIJK ONTVANGEN    
Ontvangen KB 65.545 53.961 55.648 
TOTAAL Baten 65.545 53.961 55.648 

RESULTAAT (rood is negatief) 10.545 -1.039 5.648 
 
Oudstenraadsverkiezingen uitgesteld. 
De verkiezingen zijn uitgesteld en worden gehouden op 4 juli a.s. 
Uiterlijk vier weken van tevoren, rond 1 juni a.s. ontvangt u een brief  
over de verkiezingen met een stembiljet en een retourenveloppe. Er zal 
schriftelijk worden gestemd. 
Om aan de verkiezingen deel te kunnen nemen moet u als lid aan de KB 
verplichtingen in 2019 en 2020 hebben voldaan. Ieder lid dat 3% van het 
netto inkomen, met een minimum € 180 aan KB heeft afgedragen per 
jaar (minimaal € 15 per maand) ontvangt een stembiljet via de post. 
 
Een andere (tijdelijke) website 
Hopelijk hebt u het al gezien; onze nieuwe (tijdelijke) website. Het adres 
is ongewijzigd. Neemt u maar een kijkje. Op de home pagina vindt u de 
belangrijkste informatie en heel belangrijk gelijk de link voor de a.s. 
kerkdienst en de bijgaande liturgie. Achter iedere tegel is informatie of 
zijn gegevens te vinden. 
Deze tijdelijke website wordt op termijn vervangen door een andere 
website die in opdracht van het Provinciaal bestuur zal worden 
ontwikkeld. Besloten is dat alle websites van de EBG gemeenten in 
Nederland er hetzelfde uit moet komen te zien. Dit komt de 
eenduidigheid ten goede. Het spreekt voor zich dat de inhoud van  
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iedere gemeente anders is. De vorm moet gelijk zijn en niet de inhoud. 
Laat ons weten wat u van deze nieuwe website vindt. 
 
Inmiddels is de functie van website beheerder vacant. Onze br. Engbert 
van Faassen heeft deze functie jaren vervuld maar heeft nu te kennen 
gegeven dat hij zich wil toeleggen op de streaming van de diensten.  
Daarom wordt u verzocht om samen met de oudstenraad op zoek te 
gaan naar een nieuwe website beheerder die deze functie met dezelfde 
passie kan uitvoeren als br. Engbert van Faassen. 
 
Herinrichting Ivoordreef 
Omdat er toch nog vragen zijn over de plek van de Jeruëlkapel in de 
toekomst. Is nogmaals te melden dat de Jeruëlkapel NIET verhuisd naar 
een andere plek in het gebied of naar een ander pand in de stad. 
  

 
 
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 
 
BELIJDENISCATECHISATIE 2021 - 2022 
 

 

 

 
Voor de belijdeniscatechisatie kan je je 
reeds opgeven bij de dominee. 
We starten na de zomervakantie. 
Doe je mee? Het zijn lessen over het 
geloof, de bijbel, de geschiedenis van de 
Broedergemeente en nog veel meer. 
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ONZE NIEUWE LIDMATEN 

In september 2019 begonnen 3 catechisanten aan de belijdenis 
catechisatie. Op palmzondag 2020 zouden zij hun belijdenis afleggen. 
Helaas bracht COVID-19 roet in het eten en we besloten het uit te 
stellen. Het werd uiteindelijk Palmzondag 2021 toen in de kerkzaal met 
maximaal 45 gemeenteleden, Mojenta King, Ismaël Rellum en Mario van 
Velzen, hun geloofsbelijdenis aflegden en bevestigd werden als lid van 
de Broedergemeente. Voor hen in het bijzonder, maar ook voor ons als 
gemeente een vreugdevol moment. 

 

Waarom doe je deze stap? Wat betekent het geloof in God voor jou? Dit 
waren hun antwoorden: 

“Ik geloof in God omdat Hij de Schepper is van hemel en aarde, de 
almachtige vader die ik altijd kan vertrouwen. Hij laat mij keer op keer 
zien dat Hij er echt is en luistert naar mijn gebed.” Mojenta 

Links 
Ismaël Rellum 
 
 
Midden  
Mojenta King 
 
 
Rechts 
Mario van Velzen 
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“Ik geloof in God, omdat God mijn Herder is. Hij waakt over mij en 
brengt mij op wegen van goedheid en zegen.” Mario  

“Ik geloof in God, Jezus Christus en de Heilige Geest, omdat ik al mijn 
hele leven voel dat ik niets alleen hoef te doen. God leidt en zegent mij. 
Ik ga al jaren naar de kerk en deze stap is voor mij de enige en juiste 
manier om een verdere relatie met God op te bouwen. Ik heb nog veel 
te zien in deze wereld en ik zal nog veel gebeurtenissen meemaken en 
daarom wil ik graag mijn leven in Zijn hand leggen.” Ismaël 

Met het doen van je belijdenis, maak je zelf een keuze voor het 
christelijk geloof. En beloof je de Heer trouw te blijven. Probeer je waar 
te maken wat het volgende vers verwoordt:  
Bij U, Jezus, wil ik blijven, in uw dienst blijmoedig staan. 
Niets kan mij van U verdrijven, op uw wegen wil ik gaan. 
Gij, het leven van mijn leven, zijt de bron van al mijn kracht.  
Daarom wil ´k aan U mij geven, van wie ´k alles nu verwacht.  
 
Wanneer deed u belijdenis? En kent u uw belijdenistekst nog? U mag 
het met ons delen met een foto van toen. Dan nemen we het op in de 
volgende kwartaalbrief. 
 

 
 



12 

 
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) 

  3 jan Uniteitscollecte    108,28  

10 jan Online kerkdiensten (EBGN)    108,28 

17 jan Diaconie (ZZg)    108,28 

24 jan Doorgangshuis in Suriname (ZZg)    108,28 

31 jan Jeugdwerk EBGU     108,28 

  7 feb Schoolopleidingen Weeskinderen Tanz.    108,28 

14 feb Vluchtelingenkamp Malawi (ZZg)    108,28 

Hieronder de verdeling van de offerande 
1e kwartaal 2021 voor de doelen.  

Weet u trouwens dat de kerk (dus ook de 
EBG) geen subsidie krijgt van de 
overheid? 

Weet u dat binnen niet al te lange tijd 
elke EBG gemeente in NL self supporting 
moet zijn. Dat betekent dan we niet meer 
financieel ondersteund worden door 
Duitsland. Hoe kunnen wij dat in EBGU 
waarmaken? Uw ideeën zijn van harte 
welkom. 
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Resultaat ontvangsten 2021 t.o.v. 2020 (1e kwartaal)                

 

Goed om te weten voor uw familie en vrienden die lid zijn van EBG:        
De KB is een verplichting voor alle doop- en belijdende leden vanaf 18 
jaar. Hoeveel is de Kerkelijke bijdrage?  

21 feb Uniteitscollecte    108,28 

28 feb Landelijk Jeugdwerk (EBGN)    108,28 

  7 mrt Maaltijden Schoolkinderen (ZZg)    108,28 

14 mrt Diaconie EBGU     108,28 

21 mrt Dominee worden in Zuid Afrika (ZZg)    108,28 

28 mrt Uniteitsarchief    108,28 

 Totaal 2e Offerande  1.407,64 

 Offerande eigen gemeente 2.001,55 

  Hypotheekfonds    527,88 

  Onderhoudsfonds    285,93 

   TOTAAL 1e kwartaal 4.223,00 

Ontvangsten 2021 2020 

Orgelfonds 130 703 

Hypotheekfonds 843 493 

Vaste giften 760 424 

Onderhoudsfonds 1.883 1.877 

Kwartaalbrief 197 210 

Kerkelijke Bijdrage 17.961 20.846 
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De Kerkelijke Bijdrage is per persoon, per maand, 3% van uw netto 
inkomen (met een minimum van 15 euro). 

Een voorbeeld: Verdient u netto 1000 euro per maand? Dan is de 
Kerkelijke Bijdrage 30 euro per maand.                                                                   
NB: als het voor u, op één of andere reden, niet mogelijk is de Kerkelijke 
Bijdrage te betalen, laat het dan weten aan de Penningmeester. 

 

 

 

 

TARIEVEN EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE 

ZAALHUUR per uur Betalend lid Niet – betalend lid 

Hal 25 35 

Hal, keuken, kleine zaal 40 55 

Hal, keuken, kerkzaal 50 70 

Kerkcentrum 60 75 

AMBTSHANDELINGEN   

Doop - 180 

Huwelijk (*) - 180  

Dankdienst (*) - 180 

Uitvaart (*) - 250 

(*) exclusief zaalhuur 
 

  



15  

 BERICHT VAN OVERLIJDEN 

Op 2 april 2021 overleed br. August Nellius Kemper op 76 jarige leeftijd. 
De begrafenis vond 12 april plaats.  

Wij wensen de nabestaanden Gods kracht en troost toe. 

 

 

GEDICHT PINKSTEREN 

Kom, heilige Geest                                                                       
wanneer het me niet meer kan schelen,                                 

wanneer het genoeg is geweest,                                                     
wanneer alles lijkt tegen te gaan,                                                  

wanneer ik me terugplooi op mezelf,                                       
wanneer ik beschaamd ben over mezelf,                                        

kom dan, heilige Geest.                                                              
Wanneer ik bergen wil verzetten,                                           

wanneer ik goed wil zijn voor iedereen,                                      
wanneer ik vrede wil brengen onder de mensen,                      

wanneer ik vergeving wil vragen en schenken,                              
kom dan, heilige Geest.                                                             

Wanneer ik wil bidden en de stilte niet vind,                                           
wil troosten en de woorden niet ken,                                                

wil helpen en niet weet hoe,                                                   
wanneer ik wil geloven, hopen en beminnen,                                 

kom dan, heilige Geest. 
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HET KERKKOOR EBGU EN DE CORONATIJD  
 
De Coronatijd had het afgelopen jaar ook voor het kerkkoor EBGU grote 
gevolgen. Het overgrote deel van de leden valt vanwege hun leeftijd in 
de hoge risicogroep en zat door de pandemie voornamelijk thuis. Het 
antwoord op de vraag wat deze tijd betekent voor het koor is gauw 
gegeven. Het betekent voor de trouwe koorleden een groot gemis aan 
gezelligheid, aan wekelijks samenzijn met mensen die in de meeste 
gevallen al meer dan dertig jaar elke maandagavond lief en leed met 
elkaar delen. Maar Corona betekent voor het koor vooral een 
oorverdovende stilte! Stilte door het langer dan een jaar niet meer 
samen noten treffen, niet meer eindeloos studeren op een moeilijk 
Duits lied, niet meer luisteren naar Niels, de dirigent, die de bassen 
geduldig laat horen hoe hun slotakkoord moet klinken, niet meer 
luisteren naar het vrolijke gebabbel van sopranen die prompt daarop 
een net ingestudeerde regel zijn vergeten. In de pauze of na afloop niet 
meer luisteren naar de mededelingen over het naderend koortreffen of 
over hoogte van de bigi jari bijdragen. Niet meer horen naar hele 
nabeschouwingen van voetbalwedstrijden. Niets meer opvangen van 
fluisterend doorgegeven bestellingen voor gemberbier, viadu of zoute 
pinda’s. Maar ook niet opgeschrikt worden door luide oproepen om 
zoveel mogelijk kaarten te kopen voor een volgend concert. Niet meer 
genieten van Gaudeamus waarmee de jarigen van de maand worden 
toegezongen. Een jaar lang geen optreden in Kerst, Paas, of 1 juli 
diensten…….! Ja, Coronatijd heeft voor onze koorleden heel wat 
teweeggebracht. We hopen dat deze nare tijd gauw voorbij is. 

[Zr. Machteld Cambridge vz KKEBGU] 
 
 

Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. 
Lukas 6:36 
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Eindelijk kunnen wij weer. 
Wij kunnen eindelijk weer bij elkaar op bezoek gaan. 
Wij kunnen eindelijk elkaar weer omarmen. 
Wij kunnen eindelijk weer op zondag naar de kerk gaan. 
Wij kunnen eindelijk onze familie en vrienden weer ontmoeten. 
 
Wij kunnen eindelijk weer van het terras gaan genieten. 
Wij kunnen eindelijk weer samen uiteten gaan. 
Wij kunnen eindelijk weer de draad van ons leven oppakken. 
Wij kunnen eindelijk weer onze kinderen en kleinkinderen knuffelen. 
Wij kunnen eindelijk weer naar Suriname om onze familie te ontmoeten. 
Wij kunnen eindelijk weer op vakantie. 
Lieve mensen wat is het fijn weer normaal te leven, maar wij zullen 
Corona nooit meer van ons leven vergeten.  [Br Martin de Vreede] 
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  DE PINKSTER QUIZ – DOET U MEE? 
Vraag 1: Wat wordt tijdens Pinksteren gevierd?                                            
[A] Het begin van de schepping  [B] Jezus hemelvaart  [C] Komt van de 
Heilige Geest 
 
Vraag 2: Hoe werd de Heilige Geest zichtbaar bij de apostelen?  
[A] Als duif                   [B] Als vuur              [C] Niet 

Vraag 3: Wat betekent het woord Pinksteren?                                                
[A] Het Geest-feest    [B] Vijftigste dag         [C] Troost voor u  

Vraag 4: Waarvan werden de apostelen beschuldigd toen ze vervuld 
waren met de Heilige Geest? 
[A] Dat ze dronken waren      [B] Dat ze gek waren  [C] Dat ze vloekten 

Vraag 5: Welke apostel stapte als eerste naar voren om de inwoners 
van Jeruzalem toe te spreken? 
[A] Johannes    [B] Marcus   [C] Petrus 

Vraag 6: Naar welke twee profeten verwees Petrus in zijn toespraak?   
[A] Simson en Elia  [B] Joël en David [C] Jozua en Jesaja 

Vraag 7: Hoeveel mensen kwamen de eerste Pinksterdag tot geloof? 
[A] 30     [B] 3000  [C] 30.000 

Vraag 8: Wat was een belangrijk onderdeel van de eerste gemeente? 
[A] Samen zingen  [B] kerken bouwen [C] Samen eten 

Vraag 9: Wat is Pinksteren oorspronkelijk voor de Joden? 
[A] Oogstfeest   [B} Dankfeest  [C] Bevrijdingsfeest 

Stuur uw antwoorden naar info@ebgu.nl en misschien 
maakt u kans op een prijsje 

mailto:info@ebgu.nl
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GEDICHT PINKSTEREN 

 
Het is een vreemd, ongrijpbaar feest: 
de nederdaling van de Geest. 
 
Wat vlammen en geruis van wind, 
een taal, die nieuwe woorden vindt. 
 
Nu dalen er geen eng'len neer, 
ver lijkt de opgestane Heer. 
 
Er is een wonder voor ons oog: 
uit sintels rijst een vlam omhoog. 
 
Er is een wonder voor ons oor: 
Gods Geest vindt bij de mens gehoor. 
 
Wie Hem verried getuigt van Hem, 
wie Hem verliet spreekt met Zijn stem. 
 
Het is een vreemd, onzegbaar feest: 
de woord-geboorte van de Geest. 
 
En in de Geest daalt onze Heer 
voor eeuwig in ons midden neer! 
 
[Nel Benschop] 
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Inleveren kopij voor de volgende kwartaalbrief tot 15 juli 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: 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  
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