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Daar is die dan eindelijk zult u terecht
denken. De laatste keer dat u een
gemeentebrief van ons heeft mogen
ontvangen is alweer maanden geleden. 

Onze excuses voor de enorme vertraging. 
Er ligt te veel hooi op de vork van uw
Oudstenraad en er is hulp nodig. 

We merken daarnaast ook dat in
verschillende teams binnen Wi Eegi Kerki 
er gestructureerd handen te kort komen. 
In deze editie extra ruimte voor vacatures.
 
Verhuur van het kerkgebouw is een
belangrijk voorbeeld. Hier hebben we
prioriteit van gemaakt en voorrang aan
gegeven. De mogelijkheden en kansen die
wij van onze lieve Heer mogen ontvangen
worden zo goed als mogelijk opgepakt, maar
verbeteringen aanbrengen is zeker een
wens. Hulp is hierbij hard nodig.

Daarom nogmaals de vraag u allen; welke
lieve broeders en zusters geven 
zich vrijwillig op en zetten zich in voor onze
gemeente waar dan ook nodig?!

Cindy Chan A Hung
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Een politicus - hij was een bemiddelaar tussen 
West en Oost tijdens de Koude Oorlog - heeft een 
keer gezegd: Vrede is niet alles, maar zonder vrede 
is alles niets. Hij heeft gelijk!

Wij, mensen in Nederland in het jaar 2022, weten niet meer wat oorlog is.
Goddank! 77 jaar is er vrede in ons deel van de wereld. Wij mogen onszelf
gelukkig prijzen. Maar weten wij de vrede nog op waarde te schatten?
Het Woord voor de Hernhuttermaand moet ons aanmoedigen om dankbaar
te zijn en alert te blijven, want vrede en veiligheid is voor veel mensen op
deze aarde niet meer dan een vrome wens. Wees dus dankbaar. Het is
allesbehalve vanzelfsprekend. Dank God dat er vrede is, als je in deze
warme zomer ’s avonds in de relatieve koelte een wandelingetje maakt
door het park. Als je vrienden even langkomen om een hapje te eten. Of als
je naar de Poort gaat om te winkelen of naar de markt op het plein om
boodschappen te doen. Alles heel gewoon, maar het is alleen mogelijk
omdat er vrede is. Wees dankbaar! Zonder vrede is alles niets. Laten wij
dus vredestichters zijn in onze gezinnen en families, in onze gemeente.
Maar ook daarbuiten.
Jesaja trekt de kring heel groot. Hij verkondigt de vrede niet alleen aan de
mensen dichtbij, maar juist ook aan wie ver weg is. Mensen dus, die andere
keuzes maken dan wijzelf, anders leven, anders geloven.
Laten wij bruggen bouwen waar muren opgetrokken worden, vrede
stichten waar haat gezaaid wordt. 
Jezus heeft een keer gezegd: Gelukkig de vredestichters. Laten we dus van
de Hernhuttermaand een maand van de vrede maken. Want vrede, zegt
Jezus, is de weg naar geluk. 
Markus Gill 

IMPULS
Vrede voor iedereen - ver weg en dichtbij.
Woord voor Augustusmaand - Hernhuttermaand 2022

van ds. Markus Gill
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VAN DE OUDSTENRAAD
nieuws van uw OR
Wesley Methodist Church
Zoals wij al eerder hebben gecommuniceerd heeft de Wesley Methodist
Church besloten het huurcontract met ons te beëindigen. WMC is één van
onze Ghanese huurders en zij vertrekken per september na een periode van
10 fijne jaren als huurder en een behoorlijke groei als gemeente. Zij zullen
verhuizen naar een nieuw eigen pand waar zij zelf ook eigenaren zijn.

Wij danken onze broeders en zusters van Wesley Methodist Church voor
onze fijne relatie en wij wensen hun God's nabijheid en Zijn zegen in het
nieuwe kerkgebouw. 

Parkeren
Elke zondag weer krijgen we klachten binnen van onze buren omdat de
kerkgangers hun auto’s buiten de vakken parkeren. Elke zondag weer
roepen we het voor de dienst om, maar er zijn kerkgangers die zich er
gewoon niet aan houden. Daarom langs deze week nog een keer onze
dringende oproep: parkeer uw auto alleen binnen de vakken! De
verstandhouding met onze buren is zeer goed. Wij willen dit graag zo
houden. Daarvoor zijn wij aangewezen op de medewerking van onze
kerkgangers. 
Dus: Parkeer uw auto alleen binnen de vakken!

augustus - september 2022 nummer:1 jaargang:36
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van de oudstenraad
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Wil je ook meewerken aan de
opbouw van jouw EBG kerk?! 
Dat kan! Heel graag zelfs.

PENNINGMEESTER
De vacature voor een nieuwe
penningmeester staat zoals u
weet al enkele maanden uit. In de
rubriek 'financiën' van deze editie
van de koranti vindt u de
vacature.
contactpersoon broeder Robert 
 
VRIJWILLIGERS KEUKEN CREW
Het team is op zoek naar twee
vrijwilligers die op zondag
ondersteuning kunnen bieden op
oproepbasis. 
contactpersoon zuster Norita

BEELD & GELUID
Het team is op zoek naar
uitbreiding voor het team. Enige
technische kennis is fijn.
contactpersoon broeder Jerrel 

IK WERK MEE AAN DE
OPBOUW VAN DE EBG

VRIJWILLIGERS JEUGDWERKERS
Het team is op zoek naar vrijwilligers
voor zowel de zondagsschool als de
tienerclub. Naast vrijwilligers die
operationeel meewerken hebben de
groepen ook handen nodig die de
coördinatie en leiding willen
oppakken.
contactpersoon zuster Cindy 

VRIJWILLIGERS ANITRI FM
Het team is op zoek naar zowel
vrijwilligers voor de functie
programmamaker als voor techniek
medewerker. 
contactpersoon zuster Talita 

VRIJWILLIGERS REDACTIE
Het team is op zoek naar extra
handjes die om de maand kunnen
helpen met redactie zowel offline als
online taken. 
contactpersoon zuster Cindy 



Augustusmaand-Hernhuttermaand. Gelukkig
kunnen wij in 2022 weer meer invulling geven
aan deze bijzondere maand. Elke zondag heeft
een eigen thema.
Op zondag 31 juli is de opening. De dienst gaat
dan over het thema: Vrede voor iedereen, ver
weg en dichtbij. “Expression of Joy” zal de
opening muzikaal opluisteren.
7 augustus is de zondag van kanselruil met de
Koningskerk. In Wi Eegi Kerki gaat dan ds.
Tobias Buchholz voor. Ds. Markus Gill zal in de
diensten in de Koningskerk en in de Lichtboog
in Almere voorgaan.

Zondag 14 augustus is het de Zondag van het
Heilig Avondmaal. We herdenken de stichting
van onze kerk en vieren ook zelf de maaltijd
van de Heer.
21 augustus is de zondag van de Zending. We
vieren samen liefdemaal en horen iets over de
activiteiten van onze kerk in de hele wereld.

AUGUSTUSMAAND 
augustus - september 2022 nummer:1 jaargang:36

De laatste zondag in de Hernhuttermaand, 28 augustus is de zondag van
de kinderen. We vieren de dienst samen met de kinderen. Voor de kinderen
is er nog een speciaal programma in augustus. Kijk hiervoor op de
kinderpagina.
Ook vieren wij in augustus weer de traditionele zangdiensten op de
zaterdagen om 19 uur. De voorbereiding ligt in de handen van onze
werkgroepen.
En dan zijn er natuurlijk ook weer de lintjes met het thema van deze
maand. Ze zijn voor € 2,00 te koop bij zuster Ilse.

We wensen u een gezegende Augustusmaand - Hernhuttermaand!
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HERRNHUT 300 JAAR 
terugblik Gemeentereis van 13 t/m 20 juni naar Herrnhut

Eindelijk was het zover! Dé reis naar Herrnhut om daar haar 300 jarig
bestaan te vieren. Wat had iedereen hiernaar uitgekeken. De voorpret
begon al bij de door broeder Markus georganiseerde informatie avond in Wi
Eegi Kerki. Gezamenlijk bekeken we het totale programma voor alle dagen
vanaf maandag 13 juni 2022.
 
We kunnen als groep terugkijken op een vooral magische ervaring vol zeer
waardevolle schatten. Onze prachtige EBG geschiedenis, mooie tradities &
rituelen, verbinding met broeders en zusters van over de hele wereld, heel
veel samen zingen en vooral verdieping in het geloof. 
En constant dat gevoel van trots. Trots op mijn Anitri zijn. Dankbaar voor de
zaadjes die door mijn oma en mama zijn geplant.  
 
Heb je ons niet kunnen volgen tijdens onze reis? Je kunt nog nagenieten
met ons digitale reisverslag. EBG Amsterdam Zuidoost opreis

Lees op de volgende pagina's ervaringen van een aantal medereizigers.

augustus - september 2022 nummer:1 jaargang:36

07

https://ebgopreis.wordpress.com/home


Een hele gezegende reis. Veel herkenning van bijvoorbeeld de kerkbanken,
het orgel net als in onze kerken in Surniname. Het avondmaal was het
hoogte punt. Heel gezegend. Een dankbare Anitri.
zuster Inez Dakriet 

Herrnhut. Wat een belevenis. Zou het niet hebben willen missen. Het begon
reeds met de namenlijst. Wie gaan er allemaal mee? Ik heb al veel EBG
kerken bezocht en actief betrokken geweest en was al twee keer kort naar
Herrnhut geweest.
Het laatste verblijf zat vol historische plaatsen, herinneringen, verdiepingen.
Eigen gastenverblijf, prachtige kerk, broeders en zusters ontmoet die
dezelfde overtuiging hebben en vasthouden.
Herkenning van wat ik in mijn leven heb meegekregen over de Anitri's. Het
heeft lang geduurd voordat ik doorhad waar de naam Anitri vandaan komt. 
Zien waar de sterren vandaan komen en hoeveel werk gezet wordt voordat
de ster rond adventstijd in het huis, de school en de kerk opgehangen
werd. Het museum heeft mij iets meer van mijn eigen land laten zien van
vroeger. Oude tradities soms in een nieuw jasje.
Al die namen van de EBG scholen van Suriname terugzien op de
begraafplaats te Herrnhut.
Jonge mensen die zo actief zijn in de kerk, vooral gezien bij het liefdemaal.
Geweldig!
Avondmaal vieren in de mamakerki van ons. Het ons gevoel met de Duitse
broeders en zusters vond ik ook bijzonder. Nog meer respect voor graaf van
Zinzendorf. Zijn er nu nog zulke goedhartige mensen? Hulde aan onze
kerkelijke voorouders. Wat een opoffering.
zuster Ingrid Perk 

Herrnhut 300 jaar

augustus - september 2022 nummer:1 jaargang:36

08



Een reis naar Herrnnhut staat al heel lang op mijn bucketlist en dat te
doen met mijn gemeenteleden was geweldig. 

De sfeer binnen de groep was super goed als ook de zorg voor en naar
elkaar toe en prachtige verhalen.
De vele educatieve uitstapjes, bezochte kerkdiensten, meet en greet met
hernhutters uit andere delen van de wereld maakte deze trip heel
bijzonder.

Uiteraard ook het feest zelf (300 jaar Herrnhut) op zaterdag met de
versierde praalwagens en vrolijke mensen, kraampjes rond de kerk en een
kleine productenmarkt. Ook eten, drinken en gezellige muziek 
ontbraken er niet aan. Kortom: een zeer geslaagde educatieve, en
recreatieve trip onder de bezielende leiding van onze dominee Gill.
zuster Letitia Vrij

Voor mij was deze reis te vegelijken met de reis naar Mekka waar elke
Moslim inspirerend over praat. Elke Herrnhutter zou dit een keer moeten
doen. Op de plek waar onze geschiedenis begon zelf aanwezig te mogen
zijn was met één woord fantastisch!

Inspirerende gesprekken gevoerd, lieve mensen ontmoet, ondanks dat wij
niet dezelfde taal spraken was er verbroedering.
zuster Nathasia Struiken 

Herrnhut 300 jaar

augustus - september 2022 nummer:1 jaargang:36
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Deze editie van onze Koranti staat Anitri FM in de spotlight.
Een kort interview met zuster Farida de Randamie.

Waarom heeft u gekozen zich aan te sluiten bij Anitri FM?
Ik werd na een voordracht tijdens een Wereldgebedsdag kerkdienst door
zuster Talita benaderd voor deelname aan een interview over het
onderwerp ‘Hoezo een vreemdeling'.

Een paar dagen later heeft zuster Talita mij weer benaderd en gevraagd
als ik bij het team van Anitri FM wil aansluiten met als taak
programmamaker voor de uitzendingen.
Ik heb zuster Talita bedankt voor het aanbod. Ik had twijfels omdat ik geen
ervaring heb als radioprogramma maker en ik ben geen lid van de EBG
maar van de Rooms Katholieke kerk. ik vroeg direct als dit wel samen kan.
Het was geen probleem. Wij hebben een gesprek met dominee Lindner
gehad, tijdens het gesprek zijn er afspraken gemaakt. Ik heb het ook aan
de Heer voorgelegd en Hem gevraagd wat zijn wil is voor mij. Tijdens een
gebedsavond kreeg ik als openbaring deze tekst uit Leviticus 19 vers 34
aangereikt. Dit was voor mijn het antwoord van de Heer. En heb het
aanbod van zuster Talita aanvaard.

Wat betekent het om u op deze manier in te zetten voor het werk in Gods
wijngaard?
Ik ervaar het als een zegen om voor Hem te mogen werken, niet alleen in
zijn kerk maar ook wereldwijd, want Anitri FM is via de internetwereld te
beluisteren. Je bereikt mensen die live luisteren maar ook de gelegenheid
hebben om de uitzendingen terug te luisteren. Ik noem het en ervaar het
als evangeliseren met moderne middelen. 

Sinds wanneer maakt u onderdeel uit van Anitri FM?
Ik ben in april 2013 als programmamaker gestart bij Anitri FM. Ik heb toen
een maand met zuster Talita meegelopen. Zij heeft mij ingewerkt door
samen de uitzendingen voor te bereiden en uit te voeren.

IN DE SPOTLIGHT 
augustus - september 2022 nummer:1 jaargang:36
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Wat is uw favoriete creatieve bezigheid? Wat is uw top 3 liedjes?
Bos, strand en duin wandelingen vind ik heerlijk. Lezen is zeker een van
mijn favoriete bezigheden. Reizen daar kan ik gewoon geen genoegen van
krijgen. 

Mijn favoriete liederen op dit moment (het wisselt wel eens)
God van Trouw
Goodness of God (dan de versie van CeCe Winans)
The Battle is Not Yours (Yolanda Adams)

Omschrijf een typische Anitri FM studio ochtend. 
Hoe ziet zo’n zaterdag eruit? 
Dit begint bij de voorbereidingen voor de uitzending. Ik oriënteer mij eerst
welk onderwerp ik als actueel thema kan nemen. Dit probeer ik vaak te
koppelen aan de dagtekst of een feestdag. Als ik het onderwerp heb dan
ga ik mij inhoudelijk verdiepen. Dit doe ik door te onderzoeken wat er al
bekend is over het onderwerp en wie ik kan interviewen. 

Ik plan dan een voorgesprek met die persoon en wij bereiden het samen
voor. Daarna ga ik mijn draaiboek uitwerken. Daarin verwerk ik aan de hand
van het protocol alle onderdelen.

Morgenwijding met muziek
Actueel thema met muziek

Kinderverhaal met muziek
Stil staan bij de zieke en bedroefde met muziek

Mededelingen
Jarige met muziek

Woord van afsluiting met muziek

augustus - september 2022 nummer:1 jaargang:36
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Wat zijn uw wensen voor de toekomst van Anitri FM?
Ik zou graag een digitale ontwikkeling willen zien voor Anitri FM. Dan kan je
alle doelgroepen beter bereiken, zoals jongeren/ jong volwassenen. Zoals
een Instagram/ Facebook YouTube account. Ik denk dat dit
radioprogramma veel meer te bieden heeft dan wat er nu uit voortkomt.
Digitale media zijn niet mijn sterke kwaliteit maar ben bereid om te leren. Ik
hoop daarbij dat er broeders en zusters zijn die deze kwaliteiten benutten
en het team van Anitri Fm daarbij willen helpen

Wat zou u graag nog kwijt willen of willen delen?
Ik ben nu ongeveer 9 jaar programmamaker bij Anitri FM en het heeft een
grote bijdrage geleverd aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Daarbij heb ik
veel geleerd over de Evangelische Broedergemeente. Ik voel mij niet meer
de vreemdeling die binnenkwam. En dat is Gods werk: zo mooi, liefdevol  en
barmhartig. Ik ben dankbaar.

Hartelijk dank voor uw tijd, lieve zuster Farida!
Voor meer informatie of als u zich wilt aansluiten als vrijwilliger bij Anitri FM  
kunt u contact opnemen met de zusters Talita & Farida.

Anitri FM
Elke zaterdagochtend 
09.00 – 11.00 uur

augustus - september 2022 nummer:1 jaargang:36
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Op 11 september vieren we onze dienst samen met de diaspora groepen.
Op deze zondag wordt ds. Henna van Hell als nieuwe predikante van de
diaspora geïnstalleerd. Het belooft een bijzonder feestelijke dienst te
worden!
Op 25 september is de vierde doopdienst in 2022.
Op 2 oktober vieren we Oogstfeest. De gebruikelijke enveloppen zullen
binnenkort verkrijgbaar zijn. Over de verdere invulling hoort u t.z.t. meer. De
coördinatie van de activiteiten rond het oogstfeest ligt in handen van
broeder A. Cairo, lid van de Oudstenraad.
Op 9 oktober herdenken wij in de dienst de Bijlmerramp van 30 jaar
geleden. Het vliegtuigongeluk van 4 oktober 1992 heeft onze gemeente en
onze wijk veranderd. Wij staan in onze dienst hierbij stil en herdenken de
43 slachtoffers. De preek zal ds. J. Welschen verzorgen, lid van het
Provinciaal Bestuur. Hij was in oktober 1992 samen met zijn echtgenote
Christine predikant in onze gemeente.

VIEREN
augustus - september 2022 nummer:1 jaargang:36

Op 17 september is het weer Zendingsfeest in Zeist.
Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 De bazaar gaat open (Kleine Zaal)
10.30 Ontvangst met koffie/thee/limonade en de blazers
11.00 Viering rond het thema ‘Zending is delen in ontmoeting en geloof’ 
12.30 Zendingsmarkt. Ontmoeten, eten en drinken
15.00 Liefdemaal (Kerkzaal)
16.00 Einde
Er is een speciaal  programma voor de jeugd.

Wij hebben een bus  georganiseerd om samen naar Zeist te gaan. Vertrek
vanuit Wi Eegi Kerki is op 17 september om 9 uur, terugkomst rond 17 uur.
Het retourtje Zendingsfeest kost € 19,00. Kaartjes zijn verkrijgbaar na de
diensten bij de boekentafel. 

Zendingsfeest
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Diensten in het Henriëtte
Roland Holsthuis
Na de vakantietijd beginnen wij in
september weer met de maandelijkse
diensten in het Henriëtte Roland
Holsthuis. De diensten worden
gehouden op de eerste dinsdag in de
maand om 15 uur  (tenzij anders
vermeld). De eerstvolgende dienst is
op 6 september a.s.

augustus - september 2022 nummer:1 jaargang:36
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JEUGDWERK
Activiteiten voor kinderen in de Hernhuttermaand

Lieve kinderen,
Augustusmaand is Hernhuttermaand. En het is ook de maand van de
kinderen. In Suriname zijn er kinderfeesten en sportactiviteiten. Ook onze
kerk in Zuidoost heeft drie activiteiten speciaal voor jullie georganiseerd:
Op 13 augustus is het kinderfeest in de Koningskerk, van 11–16 uur, samen
met de kinderen van de gemeente Amsterdam-stad. 

Op 25 augustus gaan we samen met de bus op reis naar pretpark Kalkar.
Helaas is deze activiteit al uitverkocht. Wie geen kaartje heeft kan niet
meer mee. We hopen dat je mama, papa of oma al een kaartje voor je
heeft geregeld!

Zoals jullie hebben kunnen lezen hebben we speciaal voor onze jonge
Herrnhutters op 28 augustus een dienst voor jong & oud. 
Een dienst waarbij jullie samen met de grote broeders en zusters van onze
gemeente de dienst gaan vieren. We hebben dan geen lange preek, maar
een verhaal uit de bijbel, speciaal voor kinderen verteld. 

Ook stellen we jullie en de gehele gemeente alvast voor aan de zusters
van de Tiener Club. Want vanaf september start niet alleen de
zondagsschool weer op na de zomervakantie, maar zal ook de Tiener Club
weer actief zijn. Wees erbij op zondag 28 augustus en neem je vriendjes en
vriendinnetjes mee. Iedereen is welkom!

Zondagsschool 
Vanaf zondag 11 september elke zondag

Tiener Club
Vanaf 18 september elke 1e en 3e zondag van de maand 

augustus - september 2022 nummer:1 jaargang:36
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Jeugdwerk 

augustus - september 2022 nummer:1 jaargang:36
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Verbind alle nummers en maak je eigen vredesduif!
Die kan je als vredestichter heel goed gebruiken!



Met drie bijzondere activiteiten heeft onze basisschool Crescendo het
schooljaar 2021/2022 afgesloten.

Zoals in het afgelopen jaar werd ook dit jaar weer een Cultuurdag
georganiseerd. Hoogtepunt was de optocht van de kinderen van de school,
langs Wi Eegi Kerki naar Kraaiennest en terug. De leerlingen uit meer dan
20 landen kwamen op die dag in hun traditionele kleding. Het was een
prachtig gezicht. Kleurrijk, optimistisch, gezellig. Er werden  aansluitend
workshops gehouden. 

Afsluitend was er op het 
schoolplein 
eten uit vele landen
 te proeven. 

Een zeer geslaagde dag!  

CRESCENDO
augustus - september 2022 nummer:1 jaargang:36
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Op 5 juli werd de traditionele sluitingsdienst in Wi Eegi Kerki gehouden.
Thema van de dienst was "hoop". De kinderen hoorden het verhaal van
Jezus en de storm. De dienst werd muzikaal opgeluisterd door het eigen
schoolkoor.

Op 12 juli namen we in een plechtige bijeenkomst afscheid van de
schoolverlaters uit groep 8. De kinderen kregen bij hun afscheid een bijbel
aangeboden, overhandigd door de voorzitter van onze Oudstenraad, zuster
Rita Harry.

Wij wensen kinderen, ouders en leerkrachten een fijne vakantie.
Op 13 september zal het nieuwe schooljaar geopend worden door de
openingsdienst in Wi Eegi Kerki.

augustus - september 2022 nummer:1 jaargang:36
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DOOP EN BELIJDENIS
Doop
In onze gemeente hebben het sacrament van de Heilige Doop ontvangen:
op 24 april Journey Shyër Brandon, Amirinio Jurvano James Pique,
Ghíshano Geordery Riedewald, Rosie-Maé en Oriane Sharisa Eleonora Nancy
Riedewaldop. Op 26 juni zijn gedoopt Furgino Naïm Braycen Alvares en
Omari-Danté Odin van Dams.
De volgende doopdienst zal op 25 september a.s. zijn. Ouders kunnen hun
kinderen tot uiterlijk 11 september opgeven bij de predikant of bij broeder
Armand Cairo, lid van de Oudstenraad: 06 11 04 72 05.
Er is ook een informatiefolder met informatie over de doop in onze
gemeente. U kunt deze na de diensten meenemen.

augustus - september 2022 nummer:1 jaargang:36

Belijdenis
Op Palmzondag, 10 april 2022 hebben in een feestelijke dienst negen jonge
leden van de gemeente belijdenis des geloofs afgelegd, t.w. Simona Savira
Berrenstein, Cherish Manuella Dors, Michelle Haidy Dors, Zipphora Lilian
Dors, Taniqua Tichentely Jamieca Hooten, Shenayed Gwenisha Chamora
Kammeron, Angelo André John Lunes, Jamie-Lee Uiterloo en Vurgiño
Chouffel Vernon Yorks.
De nieuwe belijdeniscatechisatie start in september. Belangstellenden
kunnen zich opgeven bij de predikant of bij zuster Nathasia Struiken, lid van
de Oudstenraad: 06 51 79 37 23 . Bij voldoende belangstelling komt er ook
een belijdeniscatechisatie 40+. Schijf u in!
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VAN DE BOEKENTAFEL
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Dagteksten 2023
Het nieuwe Dagtekstenboekje is er! 
Het is inmiddels de 293e jaargang. 
Sinds 1731 is er voor elke dag 
die de Heer gemaakt heeft een woord uit de bijbel.

U kunt het Dagtekstenboekje 2023 
in Wi Eegi Kerki kopen na de diensten bij 
onze boekentafel. 

Het boekje is in verband met de gestegen 
kosten voor papier iets in prijs verhoogd. 
Het Dagtekstenboekje 2023 kost € 7,25.

Dagteksten podcast
Elke woensdag nieuw! Een inspirerende boodschap!

Wekelijks wordt er op woensdag een podcast over de
dagteksten van die dag gepubliceerd. 

Wij bevelen deze podcast van harte bij u aan. 
U kunt zich abonneren op deze podcast en hem 
gratis beluisteren via alle bekende platforms en via:

https://nederland.ebg.nl/podcast
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In deze editie van de koranti deelt zuster Santoucha een van de
activiteiten waar zij zich binnen onze gemeente voor inzet. De boekentafel! 

'Ik heb mezelf in een periode van onderbezetting aangesloten als vrijwilliger
bij de boekentafel. Het was toen oktober 2021 en toen mij gevraagd werd
om de boekentafel te ondersteunen heb ik hier positief op geantwoord.  

Waar mogelijk probeer ik te helpen God's werk te doen. We moeten het
samen en met elkaar doen in onze kerk. 

Als het om favoriete boeken gaat kan ik daar bijvoorbeeld geen top 3 van
geven. Ik heb meerdere favorieten. Graag deel ik hier wel enkele aanraders: 

Becoming
Michelle Obama 

The Beauty of Living Twice 
Sharon Stone

Caste
Isabel Wilkerson'

Hartelijk dank voor deze bijdrage en je inzet bij de boekentafel, lieve zuster
Santoucha!

Onze boekentafel is zondag na de dienst geopend en te bezoeken.
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van de boekentafel

Coming Soon...
Oh ja, en zeer binnenkort een leuk

nieuwtje bij de Boekentafel. 

We verklappen nog niets maar het

heeft alles met BOEKEN te maken! 
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Afscheid en inzegening
ds. Erik-Jan Stam
Ds. Erik-Jan Stam zal tijdens de
diasporadag in Zeist op 28 augustus
2022 door bisschop Humbert Hessen
tot presbyter van de Broeder-Uniteit
worden ingezegend. Op deze dag
neemt broeder Stam ook afscheid
van de diaspora Nederland vanwege
zijn beroeping in de gemeente
Gnadau (Duitsland).

Ds. Henna van Hell
nieuwe Diaspora predikante 
Op zondag 11 september wordt ds.
Henna van Hell in de kerkdienst van
onze gemeente in Wi Eegi Kerki tot
nieuwe predikante van de Diaspora
EBGN geïnstalleerd. Zuster van Hell
heeft haar vicariaat in de EBG Zeist
gedaan, was daarna predikante in de
Protestantse Kerk in Nederland. De
laatste jaren heeft ze in de
Broedergemeente Dresden
(Duitsland) gediend. Als predikante
van de Diaspora zal zuster van Hell
verantwoordelijk zijn voor de
Surinaamse werkgroepen binnen de
EBG Nederland. De dienst op 11
september, waarin ook ds. Johannes
Welschen van het Provinciaal
Bestuur aanwezig zal zijn wordt 
 door de EBG Zuidoost samen met
de Diaspora voorbereid. Wees
welkom! 

Liesbeth Streefland
overleden
Op 1 augustus is in haar woonplaats
Leusden op de gezegende leeftijd
van 102 jaar overleden zr. Liesbeth
Streefland. Van 1946-1962 heeft zij in
Suriname gewerkt. In opdracht van
de Stadszending stond ze in het
begin van de Chinese Zending. Ze
was nauw betrokken bij de bouw van
de Chinese kerk der EBGS aan de Dr.
Sophie Redmondstraat (1958, foto).
Na haar terugkomst in Nederland
heeft zuster Streefland onder meer
als "Studiesecretaris voor de positie
van de vrouwen in de Derde Wereld"
in dienst gestaan van de
Gereformeerde Zending. Ze bleef
haar hele leven betrokken bij het
werk van de EBG in Suriname en bij
het ZZg. Liesbeth Streefland was
een bijzondere zuster, energiek,
rechtvaardig en sociaal betrokken,
inspirerend, kritisch en bescheiden.
Dankbaar nemen wij afscheid. De
begrafenis zal in Zeist plaatsvinden.

22



augustus - september 2022 nummer:1 jaargang:36

Tentoonstelling in museum
Het Hernhutter Huis Zeist
5 GENERATIES SCHÜTZ, een be-
roemde Hernhutter familie in Zeist
artistiek, ondernemend, missionair
In de nieuwe tentoonstelling maakt
u kennis met 10 leden uit 5
generaties van de hernhutter familie
Schütz, al meer dan twee eeuwen
woonachtig in Zeist en Suriname.
Een familie, die het geheim van de
pleinen - de eenheid van wonen,
werken en geloven - als geen andere
Zeister familie belichaamt, al meer
dan 150 jaar lang!
Zo maakt u kennis met de bakker
van de hernhutterjtes, de zendeling
in Coronie en Paramaribo (internaat
Schütz), de kunstenares die in 1935
een Surinaamse postzegel
ontworpen heeft en de zinkgieter die
de gouden adelaars bij de ingang
van Artis in Amsterdam gemaakt
heeft.
Een verrassend verhaal!
Het museum van de Zending en de
Broedergemeente is gehuisvest aan
de Lageweg 27 te Zeist. Het is
geopend van di–zo van 14-17 uur.
Toegang € 3,00, jongeren gratis.

Verkiezingen synode
Tijdens de digitale synodezitting in
maart werden de volgende
verkiezingen gehouden:
Afgevaardigden naar de Uniteits-
synode 2023: zr. D. Enkelmann en zr.
L. Stuger-Kembel (br. Volker Schulz
en br. Vivian Winter als plaats-
vervangers, namens het PB:  br. R.
Hertzsch (br. J. Welschen).
Synodebestuur: br. P. Vogt, voorz. (zr.
J. Helstone en br. J. Näumann).
Br. J. Welschen werd herkozen als lid
van het Provinciaal Bestuur met
standplaats in Zeist.
Onderzoekscommissie voor
grensoverschrijdend gedrag (SMPR),  
regio Nederland: mevr. E. Comvalius,
zr. S. Westfa, br. V. Winter, zr. H.
Zorgdrager. Br. J. Welschen neemt
als vertegenwoordiger van het
Provinciaal Bestuur aan de
vergaderingen deel.

Pastoraal werkers Diaspora
Zuster Ella Dankoor (Werkgroep
Arnhem) en zuster Johanna
Tjokrodirijo-Djasmin (Javaans-
Christelijke Werkgroep) worden als
pastoraal werkers in de Diaspora
Nederland beroepen. Zoals bij
pastoraal werkers gebruikelijk is, is
de beroeping voorlopig voor een
termijn van drie jaar. Een datum voor
de installatie moet nog worden
afgesproken.
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MORAVIANS

Duurzaam landbouwproject bij
Mbozi High School
De Broedergemeente in Tanzania zal
een nieuw landbouwproject
uitvoeren. Elia Msyaliha, directeur
van de middelbare school in Mbozi,
heeft een concept ontwikkeld om de
meer dan 240 leerlingen van de
school dichter bij het thema
landbouw te brengen. Er zijn reeds
geiten en kippen, ook een maïs- en
avocadoproject. In de toekomst
zullen ook koeien op het terrein
gehouden worden. Het doel is om
het project nog duurzamer te maken.

Prof. Dr. Faran Dometz
overleden
Op 9 mei jl. overleed dr. Faran
Dometz op 71-jarige leeftijd in Pearl
Lagoon (Zuidkust Nicaragua). Hij was
theoloog en pedagoog, hoogleraar,
verbonden aan de Universiteit van
Bluefields en tevens voorzitter van
de kerkprovincie Nicaragua.
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Hij ontwikkelde een pedagogisch
curriculum met betekenis voor de
gehele oostkust van Nicaragua.
Tijdens de jaren van de burgeroorlog
voerde hij campagnes voor vrede en
verzoening en onderhandelde hij over
gijzelingen.

Unity Board
Van 10 t/m 13 mei vergaderde in
Liberec/Tsjechië de Unity Board. De
Unity Board bestaat uit
vertegenwoordigers van alle
Provincies van de wereldwijde
Broedergemeente. Hij heeft de
leiding van de Unitas Fratrum tussen
de Uniteitssynodes in die alleen om
de zeven jaar plaatsvindt. Sommige
leden waren online verbonden. Onder
meer ging het over de voorbereiding
van de Unity Mission Conference
2024, het conflict in de
Broedergemeente in Nicaragua, de
situatie in Honduras en de
voorbereidingen voor de Unity Youth
Heritage Tour 2022 in Tanzania. Er
werd besloten dat de vroegere
zendingsprovincie Mbozi in Zuidwest-
Tanzania als nieuwe Uniteitsprovincie
wordt erkend. Roberta Hoey (Groot-
Brittannië) is verkozen tot voorzitter
van de Unity Board voor een termijn
die afloopt op 31 december 2024.
Erord Simae (Tanzania) is verkozen
tot plaatsvervangend voorzitter.
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vrienden van Wi Eegi Kerki
Lieve Zusters & Broeders,

Dit jaar is het precies 9 jaar geleden
dat we trots onze intrek namen in
onze eigen Kerk. “ Wi Eegi Kerki “ .
Wat hadden we hier naar toe
geleefd. We hadden niet alleen er
over gedroomd maar ook heel veel
acties ondernomen om dit te
realiseren.
Dansavonden, verkopen, loterijen
noem maar op. Een van de
belangrijkste initiatieven was de 
25 Euro actie.  Meer dan honderd
Gemeenteleden deden hier aan mee.
Het grote aantal deelnemers aan
deze 25 Euro actie, overtuigde de
bank ervan om een hypotheek aan
ons te verstrekken voor het bouwen
van onze Kerk in een crisistijd met
hoge rente. 

Wat is nou eigenlijk de 25 Euro actie? Dat is een maandelijkse donatie van
€ 25,- of meer voor minimaal 5 jaar. Toen ten behoeve van de bouw en
behoud van ons kerkgebouw Wi Eegi Kerki. 

Deze gift wordt in een akte / overeenkomst verwerkt. Met deze akte is het
mogelijk dit bedrag af te trekken als periodieke gift bij de Belastingen. 
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De Kerk staat er en wij zijn nog steeds trots dat wij met zijn allen dit voor
elkaar hebben gekregen en natuurlijk moeten we dit behouden voor ons
nageslacht. Door natuurlijk verloop en de Corona tijd zijn er vele donateurs
afgevallen.
We zijn daarom op zoek naar mimimaal 50 nieuwe donateurs. Wil je lid
worden van de Vrienden van Wi Eegi Kerki of op een andere manier
bijdragen neem dan contact op met:

zuster Martha Kranenburg 06-52438177
zuster Josephine Esajas Terborg 06-50621513

 “God heeft lief wie blijmoedig geeft” 2 Korintiërs 9:7
zuster Josephine Esajas - Terborg

Team financiën WEK     
Na het vertrek van de penningmeester is een groot deel van haar taken
door het financiële administratieteam voortgezet. 
Zo konden alle financiële handelingen voort blijven gaan. U kon uw
kerkelijke bijdragen bij hen afdragen. Het team zorgt ook dat alle collectes
en giften gedocumenteerd en op de desbetreffende bankrekeningen
gestort werden. 

Zij bewaakte ook de financiële inkomsten en uitgaven. Het team zal samen
met de nieuwe penningmeester alle financiële handelingen voor hun
rekening nemen, waardoor de zware taak niet alleen op de schouder van
de penningmeester rust. 

Wilt u na het lezen van de vacature op de volgende pagina samen met het
financiële administratieteam aan de slag om de financiën van onze kerk te
beheren, reageer op de vacature. Voor vragen kunt u altijd bij broeder
Robert Bruining terecht. Via de email financien@ebgzuidoost.nl 
of telefonisch via 06 13304098. 

Financiën 

mailto:financien@ebgzuidoost.nl


 
 
 

 
De Evangelische Broedergemeente Amsterdam Zuidoost zoekt per direct een

 

penningmeester
 

Hij/zij wordt geacht lid te zijn van een christelijke kerk en affiniteit te hebben met het
werk van de Evangelische Broedergemeente Amsterdam Zuidoost. We zijn een warme en
actieve gemeente met tal van groepen en activiteiten.

 
Wij zoeken naar iemand met financieel inzicht en vaardig op het gebied van de
boekhouding, met goede computervaardigheden en kennis van Office‐applicaties.
Bovendien verwachten wij flexibiliteit, de bereidheid om in teamverband te werken en
goede sociale‐ en communicatieve vaardigheden. De verwachte omvang van het werk is
– na een tijd van inwerken – een dagdeel per week.

 

Kerntaken van de penningmeester zijn:
1. Financieel beheer 
2. Boekhouding
3. Opstellen van een financieel jaarverslag incl. jaarrekening
4. Bijhouden van een financieel archief
5. Afhandelen van de dagelijkse financiële zaken
6. Opstellen van de begroting (jaarlijks)
7. Bewaken van de begroting
8. Regelen van fiscale, juridische zaken en verzekeringen
9. Werven van financiële middelen
10. Motiveren leden om hun financiële verplichtingen na te komen

 

De penningmeester kan bepaalde taken delegeren aan andere bestuursleden resp.
vrijwilligers, bijvoorbeeld het werven van fondsen en sponsoren. 
De penningmeester wordt in zijn werk ondersteund door het financieel-administratieve
team van onze gemeente.
Een kascommissie fungeert als controleorgaan op het financiële reilen en zeilen.
De penningmeester is ambtshalve lid van de Oudstenraad (kerkenraad) van onze
gemeente.
De taak van penningmeester is onbezoldigd.

 

Uw sollicitatie met een korte motivatie kunt u richten aan broeder. Robert Bruining, lid
van de Oudstenraad (financien@ebgzuidoost.nl). 
Hij staat u ook graag te woord als u nog meer informatie nodig hebt.

 

augustus - september 2022 nummer:1 jaargang:36

27

mailto:financien@ebgzuidoost.nl


COLLECTEN OVERZICHT JUNI/JULI 2022 

datum 1e collecte 2e collecte 3e collecte online totaal

5 juni 173,80 163,70 213,35 80,00 630,85

12 juni 141,08 131,63 144,37 99,00 516,08

19 juni 110,55 149,35 144,25 100,00 504,15

26 juni 193,35 228,22 220,92 45,00 687,49

3 juli 143,45 227,45 182,15 107,27 660,32

10 juli 120,83 106,00 154,06 78,92 459,81

17 juli 103,10 127,10 127,77 115,20 473,17

24 juli 208,00 145,60 135,15 140,20 628,95

31 juli 175,71 180,05 181,00 83,20 619,96

Kerkdiensten

8 juni Verjaardagszegen 49,90

15 juli Verjaardagszegen 75,00

18 juli Verjaardagszegen 63,45

12 juni Heilig Avondmaal 204,50

5 juli Crescendo 101,38

9 juni Uitvaardienst 132,22

14 juli Uitvaardienst 281,23

Overige collecten
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Beamer actie
De beeldkwaliteit van onze beamer (10 jaar oud) werd met de jaren
minder en toen de beamer lamp ook nog stuk ging, werd besloten
om de beamer te vervangen, met een betere beeldkwaliteit en een
lager stroomverbruik. Kosten ruim vijfduizend euro. 

Er is spontaan actie ondernomen door zr. Martha Hight om een
loterij te organiseren. Ze verzamelde prijzen en samen met een
aantal gemeenteleden werden de loten verkocht. Zij heeft naast
het verkopen van de loten ook donaties ontvangen van niet
gemeenteleden. Het keukenteam onder leiding van zr. Shirley Pinas
en Norita Mac-Intosh besloot om een barbecue te organiseren en
de opbrengst ten bate van de beamer te doneren. 
De totale opbrengst van deze actie is € 2.299,- 
De bedoeling is dat er in het najaar een nieuwe beamer
aangeschaft zal worden.

Hartelijk dank aan zuster Martha voor het nemen van dit initiatief,
de zusters Shirley en Norita en allen die geholpen hebben. Ook een
woord van dank aan alle donateurs van binnen en buiten de kerk.
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DIENSTEN IN AUGUSTUS EN SEPTEMBER

Datum Aanvang Viering Voorganger

31 juli 11.00 uur
Preekdienst

Opening Augustusmaand
ds. Markus Gill

6 aug
19.00
uur

Zangdienst ds. Markus Gill

7 aug 11.00 uur
Preekdienst

Kanselruil Koningskerk - Wi Eegi
Kerki

ds. Markus Gill

13 aug
19.00
uur

Zangdienst
gastheren/-

vrouwen

14 aug 11.00 uur
Preekdienst

Heilig Avondmaal
ds. Markus Gill

20 aug
19.00
uur

Zangdienst Martha & Maria

21 aug 11.00 uur
Liefdemaal

Zondag in het teken van de zending
ds. Markus Gill

27 aug
19.00
uur

Zangdienst
Mozes Movers
Kerkkoor Gloria

28 aug 11.00 uur
Dienst voor jong en oud

Startzondag zondagsschool 
ds. Markus Gill

4 sep 11.00 uur Preekdienst ds. Markus Gill

11 sep 11.00 uur
Preekdienst

Intrede ds. H.v. Hell, diaspora EBGN
ds. Henna van Hell

ds. Markus Gill

18 sep 11.00 uur Aria Singikerki zr. Orsine Blackson

25 sep 11.00 uur Doopdienst ds. Markus Gill

Alle diensten worden in Wi Eegi Kerki gehouden, tenzij anders vermeld.
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Datum Aanvang Viering Voorganger

2 okt 11.00 uur Preekdienst - Oogstfeest ds. Markus Gill

9 okt 11.00 uur
Preekdienst

Herdenking Bijlmerramp 1992
ds. Joh. Welschen

ds. Markus Gill

16 okt 11.00 uur
Preekdienst

Heilig Avondmaal
ds. Markus Gill

23 okt 11.00 uur Preekdienst ds. Markus Gill

30 okt 11.00 uur Preekdienst br. Maikel Uiterloo

DIENSTEN IN OKTOBER
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COLOFON
Dit is een uitgave van de 
Evangelische Broedergemeente Amsterdam Zuidoost 

Kerkgebouw Wi Eegi Kerki
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1104 KE Amsterdam
020 6637188
www.ebgzuidoost.nl
koranti@ebgzuidoost.nl
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redactie
Cindy Chan A Hung
Markus Gill

Volgende editie / kopij
Deze uitgave van Wi Eegi Koranti beslaat de tijd tot eind september/ begin
oktober.
De volgende uitgave ontvangt u begin oktober. Wij vragen uw kopij vóór 20
september naar de redactie te mailen: koranti@ebgzuidoost.nl 

Abonnement Wi Eegi Koranti
Wi Eegi Koranti, de gemeentebrief van de Evangelische Broedergemeente
Amsterdam Zuidoost, verschijnt 6 keer per jaar.
De elektronische versie van Wi Eegi Koranti (pdf) is gratis voor iedereen.
De link staat op onze website. 

De printversie kunt u abonneren via: koranti@ebgzuidoost.nl
De printversie is gratis voor betalende leden van de EBG Amsterdam
Zuidoost. Niet-leden betalen € 18,00 per jaar, inclusief verzendkosten.
Het losse nummer kost € 2,50.
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