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VOORWOORD 
 

 

Beste lezer, 
 
Voor u ligt de laatste kwartaalbrief van het bijna afgelopen jaar. 
In deze editie leest u een overdenking van onze bisschop Humbert 
Hessen. Leuke kerstbelevenissen in Suriname. Een boeiend artikel over 
duurzame feestdagen en natuurlijk mag een mooi kerstverhaal niet 
ontbreken.  
 
Wij wensen u veel leesplezier! 
 

GEZEGEND KERSTFEEST EN EEN VOORSPOEDIG 2023 
 
 

 
 
 

 
 

U bent de God Die naar mij omziet! 

Genesis 16 vers 1 
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OVERDENKING  
 

V R E D E   O P   A A R D E  
 

 
 
Ook dit jaar staat alles klaar om het Kerstfeest te vieren. En dit ondanks 
de financiële crisis. Maar waar doen wij het eigenlijk voor? 
Wij weten het wel! Maar hoevelen weten dat niet. 
Kerstfeest, zeggen zij, wat Kerstfeest voor mij betekent? 
Dat is gezelligheid! Lekker eten! Vrij zijn! Of naar de wintersport gaan! 
Gezellig toch! Wij weten het wel! 
En nog steeds is het niet anders. Kerstfeest betekent: Christusfeest! 
Wij vieren als Kerk van Jezus Christus nog steeds Kerstfeest vanwege 
Jezus Christus. Die als een Kind geboren is in de voerbak, in de stal, in 
Bethlehem. En daarmee is een begin gemaakt van de vervulling van 
Gods beloften gegeven in het Oude Testament. 
Dat betekent: God laat zijn wereld niet over aan de chaos van de 
machten. Zijn wereld moet een Koninkrijk van God worden. 
Ruim 2000 jaren geleden is hiervan de eerste steen gelegd door Jezus 
Christus. En dat was alleen maar het begin.  
De Bijbel leert ons dat het beste nog komt. 

Dat is het refrein van het loflied, dat tijdens 
het Kerstfeest gezongen wordt. 
Dat klinkt steeds weer opnieuw in het 
loflied: “Ere zij God”. 
En dat doen wij omdat de engelen dit 
zongen in die eerste Kerstnacht bij de 
geboorte van Jezus. 
Ook dit jaar zal dit weer gezongen worden 
in verschillende samenkomsten. 
En het is goed dat het weer gezongen 
wordt. Er zit immers een geweldige belofte 
in deze woorden. 
Het is immers Kerstfeest. En het Kerstfeest 
is hiermee verbonden. 
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Maar het is alvast in de Kerstnacht aangekondigd: Vrede op aarde! 
Maar is er sedert de geboorte van Jezus iets van die “vrede op aarde” te 
merken? Het begon al direct na de geboorte van Jezus.  
Jongens van twee jaar en jonger werden gedood. 
Waar kun je nu eigenlijk iets van die “vrede op aarde” vinden waarvan 
de engelen zongen zien? 
Het tegendeel is waar: Hier en daar oorlogen, of de dreiging van 
oorlogen, er is vijandschap, angst voor nog meer geweld. 
Er zijn natuurrampen, honger, ook zijn er mensen op de vlucht. 
Ja, waar vind je op deze aarde die “vrede op aarde”, waarvan de engelen 
zongen? 
 
Weet u, het Kerstfeest en alles wat hiermee samenhangt, zou een grote 
vergissing zijn als Jezus ons niet beloofd had, dat Hij opnieuw komt, 
terugkomt, wederkomt. 
Hij is gekomen om ons zijn tweede komst aan te kondigen. 
Hij is gekomen om ons op te roepen gereed te zijn voor zijn tweede 
komst. De dag, waarop Hij de wereld zal richten. 
 
Daarom mogen wij in geloof en vertrouwen Kerstfeest vieren en de 
jaarwisseling. Maar ook het nieuwe jaar 2023 ingaan. 
Vooral ook, omdat wij geloven, dat dit Kind ook Knecht des Heren werd 
en beloofd heeft ook de Koning der Koningen te zullen zijn. 
Want eerst dan zal er geen pijn meer zijn, geen oorlog noch honger, 
noch vijandschap. 
Zelfs de dood zal er dan niet meer zijn, maar het zal alles v r e d e  zijn. 
In dit geloof en in deze verwachting mogen wij ook dit jaar zingen: 
“Ere zij God in de hoge!” En vrede op aarde! 
 
Gezegend Kerstfeest! Goede Jaarwisseling! En een gelukkig 2023! 
 

 
[Bisschop Humbert Hessen] 
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KERKDIENSTEN in Utrecht  
De erediensten zijn zondags vanaf 12.00 uur te bezoeken en te volgen. 
Van harte welkom! Elke zondag vanaf 11.30 uur is de kerk open. 
De Kerkdienst is ook te volgen via ons youtube kanaal of www.ebgu.nl 
 

  
 18 december           KINDERKERST - 4e Advent 

            o.l.v. Kidz & Young CIA 
 

 24 december           KERSTAVOND   
      19.30 uur!           Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
 25 december           1e KERSTDAG m.m.v. Kerkkoor 
                                    Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 

 
 31 december            OUDJAARSDIENST 
       14.30 uur!           Oudstenraad 
 
   1 januari   NIEUWJAARSDIENST 
                                    Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
  8 januari  PREEKDIENST 
   Voorganger: Ds. J. Welschen 
 
15 januari  PREEKDIENST 
   voorganger: Zr. S. Oosterwolde 
 
22 januari  PREEKDIENST 
   Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
29 januari  ARIA- / ZANGDIENST 

 

http://www.ebgu.nl/
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KERKDIENSTEN in Utrecht  

 

 
  5 februari  PREEKDIENST  
   Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
12 februari  PREEKDIENST 
   Voorganger: Zr. Sandra Oosterwolde 
 
19 februari  PREEKDIENST met HEILIG AVONDMAAL 
   Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
 26 februari           PREEKDIENST         
                                    Voorganger: Br. Kensley Vrede 
 
      5 maart           PREEKDIENST  
                                Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
   12 maart  PREEKDIENST - o.l.v. Broedergroep Gideon 
   Voorganger: Gast 
 
   19 maart  PREEKDIENST 
   Voorganger: Gast 
 
   26 maart  PREEKDIENST - Bethaniëdienst 
   Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
       2 april  PREEKDIENST – Palmzondag / Belijdenis 
   Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
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BERICHTEN UIT DE OUDSTENRAAD van de voorzitter. 
 
De Heer heeft geleid, de Heer zal leiden 
De Heer heeft ons het afgelopen jaar geleid, maar Hij zal ons ook het 
komend jaar leiden. Daar zijn wij Hem dankbaar voor. 
Als u deze kwartaalbrief ontvangt moeten Kerst en Oud en Nieuw nog 
plaatsvinden. Wij hopen en wensen u een prachtige mooie en 
gezegende tijd toe. 
 

Uit de Gemeentevergadering 13 november 
Op 13 november werd er een gemeentevergadering gehouden. De 
Oudstenraad betreurt het, dat de gemeente niet op tijd hierover 
geïnformeerd was. Onze welgemeende excuses hiervoor. 
Tijdens de vergadering werden onze leden door br. Hardley Mijnals 
geïnformeerd over de plannen van de gemeente Utrecht in relatie tot de 
Jeruëlkapel. Na een lange periode van onderhandelen zijn bijna alle 
eisen van onze Taskforce gehonoreerd. Een en ander moet schriftelijk 
nog worden vastgelegd. 
Een ander belangrijk punt is de zorg om ons ledenbestand. Het aantal 
leden (gedoopt en belijdend) is niet evenredig met het aantal betalende 
leden. De Oudstenraad heeft het advies uit de vergadering, om een 
werkgroep samen te stellen die e.e.a. gaat uitzoeken, meegenomen in 
haar besluitvorming. Ds. Mijnals – Doth heeft een plan van aanpak op 
gesteld en zal als trekker de werkgroep aansturen.  
 

Reizende Tentoonstelling Kerken en slavernij 
Op zondag 20 november 2022 werd de reizende tentoonstelling na de 
kerkdienst officieel geopend door Linda Nooitmeer (voorzitter van 
Ninsee). Denise Jannah zong daarbij een zeer toepasselijk lied. 

Daarna volgen op de vrijdagen een programma met een 
speciaal thema. Zo begonnen we met de jongste eerste 
vrouwelijke Theologe des Vaderlands (2016), Janneke 
Stegeman die een lezing gaf over de rol van de Utrechtse 
kerken tijdens de slavernij. De muzikale omlijsting lag in 
handen van The Jordan River Singers die Negro Spirituals 
zongen. 
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Vrijdag 2 december hadden we de Brusseprijs winnares, schrijfster 
Roline Redmond, die in gesprek ging met Jessica Evers over haar boek 
De Doorsons. Br. Otmar en Zr. Corry Wikkeling raakten menigeen met de 
poëtische woorden en muziek. Vrijdag 9 december maakten we een 
wandeling “langs de Sporen van slavernij in Utrecht” en sloten af met 
een gezamenlijke maaltijd Anitri beri.  
De laatste vrijdag is 16 december om 19.30 uur. Dan zal het gesprek 
gaan over een Heilzame verwerking slavernijverleden. Don Ceder 
(advocaat, politcus en 2e kamerlid) en Thandi Soko- de Jong 
(promovendus aan de protestantse Theologische Universiteit in 
Nederland) zullen dit gesprek aan gaan. Van harte welkom. Entree is 
gratis, er wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
 

De Jeruëlkapel heeft een koster 
Per 1 oktober jl. hebben we een koster in huis: Br. Wensley Stutgard. 
Wij zijn blij dat hij deze taak op zich wil nemen en wensen hem Gods 
zegen toe. 
 

De hypotheek offerande 
Vanaf januari 2023 zal er op elke laatste zondag van de maand weer een  
4e offerande zijn voor de aflossing van de hypotheek. Doet u weer mee? 
Het is ook mogelijk om uw bijdrage te storten op de bankrekening van 
de kerk o.v.v. “hypotheekfonds” 
 

Terugblik  en Vooruitzicht 
Het afgelopen jaar is er veel gebeurd en er staat weer aardig wat op de 
agenda van het het 1e kwartaal 2023. Het was een goed jaar! Het stemt 
dankbaar. Wij willen allen die hebben deelgenomen aan de kerkdiensten 
en alle vrijwilligers die zich hebben in gezet in en buiten het kerkgebouw 
heel hartelijk danken. Sisa nanga brada grantangi!! 
 

Wi seti wan nyun yari / grantangi wi de tyari 
Gi Masra Gado Yehova / Wi sondu a ben puru 

Wi ati a ben furu / nang’ switi trowst halleluya. 
 

Wi seti wan  nyun yari / wi no mu krei en sari. 
Fu sani di sa miti wi / wan Gado wi de habi 

Wi bribi en wi sabi / tru, tru, En no sa libi wi. 



9  

 

FINANCIËN – Bericht van de Penningmeester 
                                                                                                                                  

Beste broeders en zusters,                                                     
Wij naderen het einde van het jaar. Denkt u aan het afwikkelen van uw 
Kerkelijke Bijdrage? Hierbij enkel ontvangsten van de afgelopen periode.  

Nog te verdelen projecten (4e kwartaal):  € 1.802,00 
 
EBG Utrecht, algemeen.   € 1.202,00 
Jeugdwerk     €      40,00 
Diaconie Utrecht     €      40,00 
KIKA       €      40,00 
ECP       €    280,00 
ZZg       €    200,00 

 

Fondsen:  
Orgelfonds      €    568,00 
Hypotheekfonds     € 1.270,00 
Onderhoud kerkgebouw   € 6.879,00 
Ontvangen giften    € 8.944,00 
 

Bijdrage ontvangen kwartaalbrief    €      633,00 
Kosten kwartaalbrief      €   1.238,00 
 
Kerkelijke Bijdrage t/m 30 november 2021   € 52.632,00  
Kerkelijke bijdrage t/m 30 november 2022   € 50.936,00 
 
EBG-leden zijn allen die gedoopt zijn. Vanaf 18 jaar komen de rechten en 
plichten. Voor het voortbestaan van onze kerk is het noodzakelijk dat 
wij de verplichtingen nakomen. Drie (3) % van het netto inkomen met 
een minimum van € 15,00 per maand.  

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de penningmeester. 
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WEEK VAN GEBED 15 – 22 januari: DOE GOED, ZOEK RECHT 

De Week van gebed voor eenheid van Christenen 2023 moedigt kerken 
aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor 
de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van 
ongelijkheid en racisme. Tijdens de Week van gebed voor eenheid 
bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden 
ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar.  
 
Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid 2023 werd 
voorbereid door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. Zij kozen 
het thema “Doe goed, zoek recht” uit, naar aanleiding van een 
Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17. De gruwelijke dood van George Floyd in 
deze staat in 2020, als gevolg van het handelen van een politieagent, 
bracht wereldwijd een beweging op gang waarin (de gevolgen van) 
racisme en etnocentrisme worden besproken. Ook in de kerk. 
De jaarlijkse Week van gebed voor Eenheid wordt georganiseerd door 
MissieNederland, de Raad van Kerken en Samen Kerk in Nederland(SKIN)  

 

 

PS 
De opening van de 
Week van gebed 
(Oecumenische Viering) 
vindt plaats in de 
Jeruëlkapel EBGUtrecht 
 
Wanneer:  
Zaterdag 14 januari 
Tijd: 19.00 uur. 
Van harte Welkom! 
 
WWe 
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BERICHTEN VAN OVERLIJDEN 

 

 
De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets.  

Hij doet mij neder liggen in grazige weiden. Psalm 23:1 
 

Op 28 september overleed vrij onverwacht in Capelle aan den IJssel 
op 82 jarige leeftijd zr. Lucy Chang Sing Pang-Chin On. 

Op 6 oktober werd zr. Chan Sing Pang-Chin On  
gecremeerd in Capelle aan den IJssel.  

 

 
 

 
Op 29 september hebben we geheel onverwacht afscheid moeten 

nemen van br. Stanley Ronald Oosthuizen(Stanga) 
Br. Oosthuizen is 85 jaar geworden. 

Op vrijdag 7 oktober vond de uitvaardienst onder grote belangstelling 
plaats, waarnaar wij aansluitend br. Oosthuizen in kleine kring  

hebben begraven.  
 

 

Wij wensen alle nabestaanden Gods kracht en troost toe. 
Jezus zegt: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij geloofd zal 
leven, ook al is hij/zij gestoven.    Johannes 11 vers 25 
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IN MEMORIAM Br. Stanley Ronald Oosthuizen 

 

 
 
Vicky die ook graag zong vond het goed en zo begon in 1988 een 
markante periode voor het koor. Markant niet alleen door Stans 
zangkwaliteiten, maar ook door de zovele bijzondere eigenschappen die 
hij meebracht. Allereerst wist hij met zijn humor en aanstekelijke 
schaterlach steeds weer het hele koor aan de gang te brengen en te 
amuseren. Als het gelach en de tori’s op de repetities te luidruchtig 
werden kon alleen Vicky hem met een kort maar krachtig: 
“Steeeeaaahan”, tot de orde roepen.  
 
Naast zijn humor stond Stan op het koor ook bekend om zijn principiële 
standpunten over allerlei onderwerpen die hij luid en duidelijk onder de 
aandacht wist te brengen. Laat komen, liedjes niet instuderen, afspraken 
niet nakomen, niet opletten, babbelen, Stan vond dat maar niets en liet 
dat iedereen, hoog, laag, groot, klein altijd direct weten.  
 
Stan bood het koor samen met Vicky grote gastvrijheid en vriendschap 
waarbij ook leden die het moeilijk hadden niet vergeten werden met  
maaltijden, pinda’s, gemberbier.   
 

Stanley Oosthuizen werd bijna 35 
jaar geleden lid van ons kerkkoor 
hier in de EBG Utrecht. Een vriend, 
die ook bij het koor zong, wist dat 
Stan een prachtige basstem had en 
gek was op muziek. Hij had Stan en 
zijn broer Edmund daarom vaker 
gevraagd bij het koor te komen.  
Om Stan over te halen was het wel 
belangrijk dat ook Vicky, zijn grote 
steun en toeverlaat, lid werd van 
het koor.  
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Maar het koor heeft vooral mogen profiteren van het uitzonderlijk groot 
plichtsbesef waarmee Stan alles wat hij op zich nam deed. 
 
Nieuwe liedjes werden op het koor en thuis met groot geduld 
ingestudeerd.  En met datzelfde geduld is Stan meer dan 30 jaren een 
uitmuntende penningmeester geweest voor het koor. Hij kweet zich 
uiterst zorgvuldig van zijn taak en zorgde steeds weer voor een 
kloppende boekhouding. 
 
Stan bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan, we gaan je 
ongelooflijk missen! Rust in vrede goede vriend, 

[Kerkkoor EBGU] 

 
 

 
CURSUS SRANANG TONGO 

Voor belangstellenden wil broeder Otmar Wikkeling volgend 
jaar beginnen met een cursus Sranang Tongo. 
U/jij kunt zich reeds opgeven via info@ebgu.nl 

Na aanmelding ontvangt u meer informatie. 
 

 
 

mailto:info@ebgu.nl
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INGEZONDEN – Duurzame feestdagen 
 
Ook wij als christenen worden opgeroepen om duurzaam te leven.  
En met de feestdagen en het nieuwe jaar in aantocht, wil ik graag erop 
wijzen dat een christen op een duurzame manier kan feestvieren. 
Op de website van GroeneKerken: Homepage - Groene Kerken is meer 
informatie te vinden voor kerken die willen werken aan duurzaamheid 
om zo zorg te dragen voor Gods schepping. Hun visie is:  
Het doel van GroeneKerken is om geloofsgemeenschappen, vanuit hun 
identiteit te helpen een zichtbare, positieve rol te spelen in de 
noodzakelijke maatschappelijke transitie naar een duurzame en 
rechtvaardige samenleving. Onze wens is dat kerken aandacht besteden 
aan rentmeesterschap en zorg voor de aarde in de Bijbel en van daaruit 
zich zullen inzetten voor het verkleinen van de voetafdruk van de kerk en 
haar leden, geholpen door de tips en informatie uit de Toolkit. 
 
Omdat duurzaamheid een thema is van de hele samenleving, stimuleren 
wij de betrokkenheid van de kerk op de omgeving. Dit maakt het voor 
kerken gemakkelijker verbinding te zoeken met maatschappelijke 
organisaties, andere Kerken,Kloosters, Moskeeën en Synagogen. 
Met deze visie voor ogen heb ik de volgende tips gevonden voor 
duurzame feestdagen: 
 
1. Lezen uit de Groene Bijbel 

In de Groene Bijbel staan teksten gemarkeerd die gaan over hoe wij het 
beste met de aarde en onze medemens kunnen 
omgaan. En er staan artikelen in over geloof en 
duurzaamheid. Natuurlijk staat hier ook de 
kerstboodschap in. En na de kerstdagen kunt u verder 
gaan met de teksten over Gods bedoeling met de aarde 
en onze medemens. U kunt natuurlijk ook in uw eigen 
bijbel op zoek gaan naar deze teksten. 
 

https://www.groenekerken.nl/
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2. Lezen over Groene Theologie 

We hebben te maken met een ecologische crisis en 
dit boek helpt ons om duurzaamheid en geloof, 
theologie en ecologie met elkaar te verbinden. Het 
biedt een andere kijk op de natuur, waarbij niet de 
mens centraal staat, maar Gods liefde de hele 
schepping. 
 

3. Duurzame kerstboom en kerstverlichting 

Een kerstboom met verlichting staat heel 

gezellig binnen en buiten. Maar met de huidige 

energieprijzen is die gezelligheid bijna niet te 

betalen. En in het kader van duurzaamheid is de 

keuze van een boom en verlichting ook lastig. Een goede oplossing is 

een boom met kluit die later weer herplant kan worden. Of een 

huurboom die op steeds meer plaatsen wordt aangeboden en na de 

kerst weer terug kan naar het bedrijf. Voor verlichting is duurzame 

ledverlichting aan te raden. Ledverlichting heeft een veel lager verbruik 

en een hoger aantal branduren dan gewone verlichting. 

4. Kerstcadeautjes 

Ook de kerstcadeautjes kunnen duurzaam zijn 

dit jaar: door een ervaring cadeau te doen.  

Bv. een bon voor het theater of een concert, 

een keer babysitten, tuinhulp, klushulp. Samen 

naar het nieuwe Vega restaurant, een  

stadswandeling in je eigen stad of een nieuwe stad. 

Zelfgemaakte potjes jam of zuurgoed. Of koop iets leuks in de lokale 
winkel en een keer niet online. In plaats van cadeautjes te geven zou u 
ook het geld kunnen doneren aan goede doelen zoals bv het Zeister 
Zendingsgenootschap (Doneren – Zeister Zendingsgenootschap (zzg.nl)) 
 

https://www.zzg.nl/doneren/
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of de diakonie of andere organisaties die met de minder bedeelden 
werken. 

 

5. Duurzame kerstmaaltijd 

Tegenwoordig is er overal genoeg keuze aan 
biologische producten. Om duurzame 
kerstinkopen te doen koopt u biologisch, lokaal en seizoensgebonden. 
Met deze producten kunt u een net zo gezellige kerstmaaltijd 
organiseren. Wees zuinig met het gebruik van wegwerpservies en 
producten voor eenmalig gebruik… Eet smakelijk. 

 

6. De derde kerstdag 

Na de gezellige kerstmaaltijd gooit u kerstafval natuurlijk op een 
verantwoorde manier weg. Sorteer uw afval en gooi het in de juiste 
afvalbak zoals glasafval, papier, plastic, gft en restafval. In veel steden 
wordt de kerstboom opgehaald na kerst of nieuwjaar. En uw duurzame 
kerstversiering en kerstverlichting gebruikt u volgend jaar weer 
natuurlijk. 

 

7. Goede voornemens 

Op 1 januari hebben we allemaal goede voornemens.  
Neem u voor om u dit jaar in te zetten voor duurzaamheid, persoonlijk 
en voor de kerk. En de kunst is dan om het niet op te geven op 15 
januari, de dag waarop de meeste goede voornemens sneuvelen.  
Maar houdt het vol tot 31 december.  
 
Ik wens u succesvolle, duurzame en prettige feestdagen en een 
gezegend nieuwjaar. 
      [Zr. Sandra Oosterwolde] 
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GEMEENTELEDEN AAN HET WOORD 
 
Wij vroegen gemeenteleden hoe zij in Suriname het kerstfeest vierden en 
Oud op Nieuw. Misschien herkent u zich in hun verhalen. 
 

Ik herinner mij onze eerste kerst in Suriname waar we met de schrik zijn 
vrijgekomen. Mijn zus had van een vriendin een stevige tak van een 
dennenboom gekregen. We hebben die tak in een pot met zand gezet  
(die voor ons gelijk stond aan een boom) die we daarna versierd hadden 
met engelen haren. We hadden de weinige kerstballen, die wij hadden, 
in die boom gehangen en het zag er mooi uit. 
Hahaha, hoe snugger kun je zijn om echte kaarsen in die boom te 
hangen en aansteken. Mijn zus stak de eerste kaars aan en die lont 
brandde amper toen die engelen haren vlamvatte en die boom in de fik 
stond. Van schrik hebben we die vlammende boom uit het raam naar 
buiten gegooid. Mijn vader was woest op ons. Hij zei: “oen dong kauw, 
bron na oso dan oen sa sabi pè un sa go tang!” Wie steekt echte kaarsen 
aan terwijl er engelen haren in die boom is. Ik weet het nog, ik heb mijn 
rechterduim een beetje verbrand. Het heeft een paar maanden geduurd 
voordat het pigment weer terug was op de lichte brandplek. We hadden 
geen geld om cadeaus te kopen of uitgebreid te te koken. Soms slachtte 
mijn vader een kip uit zijn kippenren en mijn moeder, later een oudere 
zus, maakte het lekker klaar. Met rijst en groente en een stukje pom 
aten we smakelijk. We zongen uit volle borst het stille nacht en hoe leit 
dit kindeke hier in de kou (terwijl het bloedheet is in Suriname). 

Wij hebben nooit meer zo’n stunt uitgehaald! Hoe verzin je het!!!!      
 
Mijn oud op nieuw in Suriname. Ik had de gewoonte om te bidden 
tijdens de jaarwisseling. Ik begon om twee minuten voor twaalf en 
eindigde na twaalven. Het bidden ging dwars door het geluid van 
knallend vuurwerk. Sommige familieleden baden met een kaars en een 
glas water op een witte schotel. 
Natuurlijk heb ik gevraagd wat dit te betekenen heeft. Ze zeiden dat het 
glas met water voor de dode zielen zijn en die brandende kaars is om die 
zielen naar het licht te brengen en dat onze zielen in het licht mag lopen  
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en niet in het donker. Hun uitleg in het Surinaamse was: “a grasi watra 
na fu den dedewan die e pasa dan ding kan nati deng neki en a kandra e 
sori deng na reti pasi. Ook tu a kandra mu sori yu da reti pasi fu waka”. 
 
Zelf heb ik het in Suriname niet gedaan. Wel heb ik het hier een keer 
gedaan, maar het voelde niet goed. Ik heb het ervaren als een soort 
dodenverering. Het bidden voor twaalven en doorlopen tot na twaalven 
heb ik intussen losgelaten.  
Ik bid al het hele jaar door, dus extra bidden bij de jaarwisseling doe ik 
niet meer, wel voor het slapen gaan op de eerste dag van het nieuwe 
jaar. 
Ik wens ons allen fijne kerstdagen en een gelukkig, gezond en liefdevol 
2023.          [Br. Johan Menig] 

 

Kerstviering 70 jaar geleden. 

Als kind hadden wij, met de Kerst, een kunstkerstboom staan. 
Eerst waren er echte kaarsjes in, op een houder. Dit was 
levensgevaarlijk. Daarom stond er altijd een emmer water naast.  
Maar Goddank, is er nooit iets gebeurd. De ballen waren gekleurd en als 
piek een goudkleurige ster. Later kregen wij elektrische kaarsjes.  
Om de sfeer te verhogen, werden er bolletjes watte op de takken 
gezet… het sneeuweffect! (we zongen toch over de engeltjes, midden in 
de winternacht..?) De voorzaal (woonkamer), werd helemaal versierd en 
kerstnacht lagen er cadeautjes onder de boom. 
 
Toen ik op de lagere school zat, vierden wij geen kerst op school. Ik zat 
namelijk op een openbare school. 
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Kerst werd dus, behalve thuis, op de zondagschool gevierd. Er werden 
versjes en liedjes geleerd. 
 
Op de Mulo vierden wij Kerstfeest in de Grote Stadskerk. Ieder kind 
moest een kwartje, 25 cent, meenemen. Deed je dat niet, dan kreeg je 
géén krentenbol met een snoepje. Ik weet dat mijn vader vaak dat 
kwartje betaalde voor kinderen wiens ouders het niet konden betalen. 
Elke klas deed een voordracht. Dit in de vorm van een gedicht, zang of 
muziekstuk.  Ook werd er een “leerlingenkoor” gevormd, onder leiding 
van de heer Ristie. Hij gaf nl. naast wiskunde, ook zangles op school.  
Ik was altijd de klos! Als dochter van de natuurkunde-,scheikunde-, en 
biologie leraar, moest ik altijd blokfluit spelen, samen met een ander 
meisje. Gelukkig hoefde ik dat niet vóór in de kerk te doen, maar boven 
bij het orgel.  
 
Kerstnacht gingen wij met z’n allen naar de kerk en na de kerk hadden 
wij thuis een etentje, Kerstdiner, met de familie. Deze traditie zetten 
mijn man en ik, tot op heden, hier voort. 
Na het eten worden de cadeautjes uitgepakt en dat kan dan tot in de 
kleine uurtjes duren. Ik hoop dat onze kinderen dit blijven doen. 
 
Oud en Nieuw waren bij ons thuis, eetfeesten. Mijn moeder kookte dan 
niet alleen voor ons gezin, maar ook voor kindertehuizen. Ieder jaar was 
er een ander tehuis aan de beurt.  
Er werd vuurwerk afgestoken, pagarra’s (grote rollen vuurwerk), die wel 
een kwartier duurden. Wij jongeren kregen sterretjes. Wat het afsteken 
van vuurwerk betreft, die traditie zetten wij niet voort. Wij genieten wel 
van het afsteken door anderen. 
Ik herinner mij nog, dat op Oudejaarsnacht, de zanggroep van Big Jones, 
een bekende zanger uit Suriname, langs de deuren ging en liedjes zong. 
Ze kregen wat geld en iets te drinken, Whiskey, Cognac, Bier. Hierdoor   
konden ze nauwelijks op hun benen blijven staan. 
Wat de kerstviering betreft zijn bepaalde rituelen bewaard gebleven, 
maar ik ben blij dat de jeugd er vernieuwing in brengt. 
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Alles kan niet ten eeuwigen dage bij het oude blijven. De boodschap 
blijft hetzelfde, alleen in een nieuw jasje. 
Voor ons heeft Kerst wel een donker randje, na het wegvallen van de 
twee kleinzoons.  
Maar wij houden ons vast aan: “Het Licht dezer Wereld!” 
Daarom het volgende gedicht dat ik gemaakt heb: 

Kande… 
Kande na faya ini yu ati 

No wani leti ala dey. 
Kande na sani sa yu wani, 
no wani kon na yu tide. 

Kande na begi di yu é begi, 
no wani kon na tapu yu. 

Prakseri dan dat na Krisneti, 
te na Pikin fu Gado kon, 

ala sani yu wani sa kon leti! 
En sa gi yu ala bun! 

 
Dus … voor allen, met allen, een Gezegend Kerstfeest, een Goed 
Uiteinde en een Vreugdevol 2023. 

[Zr. Ria Gesser-Lieveld] 
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HET KERSTVERHAAL – De kerstcantate 

 
“Bent u met kerstmis hier, als ik vragen mag”? vroeg de Pastoor. 
Het was de dorpspastoor een eer en een genoegen dat de beroemde 
musicus in zijn dorp een huis had gekocht om er tot rust te komen van 
het jachtige leven in de concertzalen van Parijs. “Blijft u met kerstmis 
hier?” 
Ja, de beroemde musicus was van plan de Kerstdagen in het dorp door 
te brengen. 
“Mag ik u dan uitnodigen voor onze kerstcantate? Ja, dat klinkt 
natuurlijk heel duur, kerstcantate, wij zijn natuurlijk maar amateurs, ons 
koor is niet meer dan een gewoon boerenkoortje, dat begrijpt u wel. En 
het orgel is al even gammel als de organist. Zelf ben ik ook geen echte 
dirigent, maar goed, we doen ons best, en ik stel er prijs op uw 
vakkundig oordeel te mogen vernemen”. 
Het werd Kerstmis, de grote musicus kwam, de Pastoor was nog 
zenuwachtiger dan anders, de organist en het koor deden hun uiterste 
best en iedereen was het erover eens dat de cantate dit jaar nog mooier 
klonk dan vorig jaar. 
Na afloop nodigde de Pastoor zijn hoge gast uit op de pastorie, hij had 
zijn mooiste fles wijn uit de kelder gehaald. “En?” vroeg hij gespannen, 
nadat hij de glazen had ingeschonken. 
“Heel goed,” zei de man uit Parijs. “Werkelijk heel goed. Ik bedoel de 
wijn”. 
'En de cantate?' 
“Niet goed”, zei de man uit Parijs. “U doet uw werk zonder twijfel met 
toewijding, maar als ik eerlijk ben: de toon is niet zuiver, de stemmen 
zitten niet goed onder elkaar, de tekst is onverstaanbaar, de inzetten 
zijn aarzelend, het forte is te hard, het pianissimo te zacht, de tempi zijn 
niet constant. Het spijt mij dat ik u dit zeggen moet, maar u vroeg mij 
ernaar.” 
Bedroefd sloeg de Pastoor zijn ogen neer en tuurde in zijn glas. “Het is 
goed dat u het mij eerlijk zegt, monsieur”. Ik ben ook geen vakman, ik 
ben maar een gewone dorps.  
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Ik kan noten lezen en een beetje de maat slaan, maar dat is dan ook 
alles. Ik ben wel blij dat u zei dat wij ons werk met toewijding doen. Dat 
hoorde u er dus wel in?' 
“Jazeker”, zei de musicus uit Parijs, met toewijding. Alleen vals. Maar 
laat ik ophouden met mijn kritiek, liever doe ik u een voorstel. Ik heb 
zojuist van mijn dokter gehoord dat ik het komende jaar kalm aan moet 
doen, zodat ik voor langere tijd in deze contreien zal vertoeven.  
“Kan ik u misschien van dienst zijn door volgend jaar Kerstmis de directie 
van uw koor over te nemen”? 
En zo geschiedde. De grote musicus ving reeds in september met de 
repetities aan, de slechtste stemmen gooide hij eruit, een kennis uit 
Parijs lapte het orgel op en bracht de organist van het dorp de eerste 
beginselen van behoorlijk orgelspelen bij, en de verwachtingen waren 
dan ook hooggespannen toen het weer kerstmis werd. 
De Pastoor zat wat onwennig in de kerk, tussen zijn parochianen in, 
vijftien jaar lang had hij voor zijn geliefd koor achter die lessenaar 
gestaan, nu stond de grote musicus daar. 
Met een gebaar dat de routinier verried hief de dirigent uit Parijs zijn 
slanke handen, het koor zette als één man in, en zuiverder dan ooit 
klonk de muziek door de gewelven. Zo had de kerstcantate nog nooit 
geklonken. Toch was er iets, maar de Pastoor wist niet wat. 
“En”? vroeg de musicus. Net als een jaar geleden waren zij voor een 
goed glas wijn neergestreken op de pastorie. “En”? 
“Heel mooi, monsieur, heel mooi. Ik weet niet hoe u te danken. Woonde 
u maar altijd in ons dorp, dan kon u jaarlijks de kerstcantate dirigeren”! 
Die nacht kon de Pastoor de slaap niet vatten en de Pastoor wist niet 
waarom. Hij zei nogmaals zijn avondgebed, maar het hielp niet. Hij lag 
maar in het donker voor zich uit te staren, totdat plotseling aan zijn 
voeteneind een zacht schijnsel zichtbaar werd. De Pastoor schrok, daar 
stond een engel. De Pastoor vreesde met grote vreze. Maar de engel zei: 
“Vrees niet, monsieur l'pastoor, ik ben uit de hemel neergedaald om te 
zien hoe het met u is. Al vijftien jaar lang luisteren wij hierboven naar uw 
kerstcantate, maar nu laat de Eeuwige u vragen waarom de muziek dit 
jaar is uitgebleven, wij hebben niets gehoord”. 

 



23  

TERUGBLIK IN BEELD 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Vrouwen Event:  
Workshop kaarsen maken. 

 
  
       Senioren Soos: Voorleesmiddag 
        Fosten Tori. 

 
 
 
 
 
 
 

   
                         In gesprek met Roline Redmond  

                                     over haar boek De Doorsons.   
                                                                            Met poëtische voordrachten van                       
                                                                               het echtpaar Wikkeling.       

         
  
 
< -  Onze vicaris, Zr. Sandra       
       Oosterwolde, behaalde haar            
       Bachelor Theologie. Proficiat! 

 

 

 

HIEP HIEP HOERA!!! 

 
 

Tante Irma vd Stroom- Becker, 100 
jaar! Op 27 november vierden we 
haar verjaardag in een volle kerk. 

 

 

 

 

 

Tante Irma vd Stroom-Becker, 
100 jaar! 
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Inleveren kopij voor de volgende kwartaalbrief tot 10 maart a.s. 
Via het email adres info@ebgu.nl, bij de Predikant of leden van de 
Redactiecommissie. 

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

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

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

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

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

Broedergemeente Utrecht 
 

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

http://www.ebgu.nl/

