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Allen zien hoopvol naar U uit,
U geeft voedsel, op de juiste tijd. 
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Oogstfeest 2022! Wat een gezelligheid, lieve
gemeente, al die giften & al die goede
gaven. Hoe gezegend zijn wij als gemeente
na zo een fantastisch Oogstfeest. Hoopvol,
ja hoopvol blijven wij naar U uitkijken. 

Het laatste kwartaal van het jaar 2022 is
aangebroken. Een periode waarin wij niet
alleen hoopvol blijven uitkijken naar Hem,
maar ook kijken naar de toekomst van onze
gemeente en ons prachtige kerkgebouw 
Wi Eegi Kerki.

Zoals u weet hebben wij binnen onze
gemeente hulp nodig bij en met
verschillende activiteiten. De vacatures zijn
ook in deze editie van de Koranti weer
prominent opgenomen en de Oudstenraad
roept u op om in actie te komen. 

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

Laten we samen volop vrucht dragen, zodat
we kunnen blijven oogsten.

Cindy Chan A Hung
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Maar met Oogstfeest gaat het om iets anders. In zekere zin om de andere
helft van onze weg naar het geluk. Met oogstfeest gaat het om die dingen
die wij niet in eigen handen hebben. Het gaat erom dat wij ons toever-
trouwen aan Gods goedheid en barmhartigheid, aan zijn liefde en trouw.
Oogstfeest moet ons met alle zintuigen erop wijzen hoeveel wij in ons leven
ontvangen – om niets. Hemel, aarde lucht en zee. We mogen genieten van
Gods mooie schepping en proeven van de heerlijke vruchten der aarde. 
Psalm 145 zingt ervan dat wij mensen deel zijn van de hele schepping. ALLEN
zien hoopvol naar U uit! Niet alleen mensen maar ook planten en dieren
strekken zich uit naar boven, naar het licht en de warmte van de zon, naar
de regen, want zonder water is er geen leven.
Ook Jezus spreekt daarvan. Hij vergelijkt de mensen met de leliën op het
veld, met het gras, met de vogels onder de hemel die een voorbeeld voor
ons moeten zijn, voor een leven “als de vogeltjes zo blij”. En het meest
geliefde lied met oogstfeest zingt tevens ervan dat wij mensen deel
uitmaken van Gods schepping:
A tiri alasani dem worom en azau:
Dem moese doe hem wani; na hem dem moe vertrouw.
Het wormpje en de olifant! Ik vind het prachtig dat die twee op elk Oogst-
feest weer een prominente plek krijgen in onze dienst. Ze herinneren ons
eraan dat mens en dier in dat opzicht niet van elkaar verschillen: Allen zien
hoopvol naar Hem uit. Wij danken onze schepper voor alle goede gaven in
ons leven en vertrouwen ons opnieuw aan hem toe, die voedsel geeft op de
juiste tijd.

IMPULS
Allen zien hoopvol naar U uit,
U geeft voedsel, op de juiste tijd.
Psalm 145:15

“Ieder is de smid van zijn eigen geluk.” Niks mis met dit
spreekwoord. Iedereen is geroepen om zijn eigen weg
te vinden om een gelukkig mens te worden, dus de
verantwoordelijkheid voor zijn fortuin in eigen handen
te nemen. 

van ds. Markus Gill
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Zangdiensten - een keer per maand
De zangdiensten horen bij de DNA van de Broedergemeente. In vele
gemeenten in Paramaribo is er elke zaterdagavond een zangdienst. In onze
gemeente was dat tot nog toe alleen in de Hernhuttermaand. Na de
zangdiensten in augustus werd door verschillende leden de wens geuit om
in de toekomst vaker zangdiensten te houden. Wij nemen de suggestie
over en gaan vanaf november een proef starten met één zangdienst per
maand, t.w. op de laatste zaterdag van de maand, m.u.v. de vakantietijd en
de 40 Dagen (dan zijn op zaterdagavond de lijdensmeditaties). De eerste
zangdienst wordt gehouden op zaterdag 26 november, aan de vooravond
van Advent. Deze dienst zal al in het teken staan van het licht waarop wij in
Advent wachten. De proefperiode eindigt vóór de zomervakantie. Dan gaan
we de diensten evalueren en een beslissing nemen of wij met de diensten
doorgaan.
 
Woord voor de Week 
Elke zondag een korte reminder 
van uw OR. U heeft hem vast al 
voorbij zien komen; 
WOORD voor de week, een nieuw 
communicatie middel om nog meer 
met elkaar verbonden 
te zijn en blijven. We kijken samen
even heel kort terug en kijken ook uit 
naar de dienst die eraan komt.

WOORD van de week wordt verstuurd 
via mail, redactie@ebgzuidoost.nl, 
en via de WhatsApp. 

 

VAN DE OUDSTENRAAD
nieuws van uw OR
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17 oktober bezoek uit Tanzania
Op maandag 17 oktober zal broeder Noel Kabuje een bezoek brengen aan
onze gemeente. Broeder Kabuje is advocaat en werkt onder meer voor het
Hooggerechtshof van Tanzania. Hij is lid van de Moravian Church Tanzania-
South. Voor de EBG onderhoudt hij onder meer de contacten met onze
kerkprovincie. Bovendien is hij belast met het archiefwerk. In Herrnhut
neemt hij in oktober deel aan een conferentie van EBG archivarissen uit de
hele wereld. In Zuidoost zal hij informatie inwinnen over het werk van onze
gemeente, hij zal een rondleiding krijgen in de kerk en uiteraard ook kennis
maken met de Surinaamse keuken.

Hoog bezoek in Wi Eegi Kerki op 17 november
Het bezoek stond al gepland in 2021, maar het kon i.v.m. Covid geen
doorgang vinden. 2022 doen we een nieuwe poging: In november vergadert
de intersynodale financiële commissie samen met het provinciaal bestuur
van de Europees Continentale Provincie in Zeist. Tijdens hun werkbezoek
willen de leden ook kennis maken met een Broedergemeente in Nederland.
De keuze viel op de EBG Zuidoost. Onze (ca. 12) gasten zullen in de middag
in Wi Eegi Kerki arriveren. Ze worden door de Oudstenraad ontvangen. Ze
krijgen – als het weer het toelaat – een rondleiding door de wijk:
Kraaiennest, Moskee, Monument, De Nieuwe Stad, Crescendo. Daarna zullen
we onze broeders en zusters een lekkere Surinaamse maaltijd aanbieden.
De dag wordt afgesloten met een korte zangdienst, waarvoor de hele
gemeente is uitgenodigd. Aansluitend is er koffie, thee en de gelegenheid
om elkaar te ontmoeten. De gemeente wordt t.z.t. nader geïnformeerd.
Noteer alvast de datum in uw agenda.

Herdenkingsdienst broeder Samuel Leidsman op 4 november 2022
Op 26 november 2019 is broeder Samuel Frans Leidsman overleden. 
Broeder Leidsman ging geregeld voor in diensten van de EBGN, ook in onze
kerk in Zuidoost. Hij was tevens erelid van de Mozes Movers, de mannen
groep van onze gemeente. Op 5 november zou Sam Leidsman 90 jaar oud
worden. De Mozes Movers organiseren naar aanleiding van deze gedenkdag
een herdenkingsdienst op 4 november 2022 om 19.00 uur in Wi Eegi Kerki,
inloop vanaf 18.30 uur. Wij nodigen iedereen van harte uit voor deze dienst!
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Gemeentevergadering op zaterdag 12 november
De gemeentevergadering in het najaar zal gehouden worden op zaterdag,
12 november om 15 uur in Wi Eegi Kerki. De agenda wordt t.z.t. bekend
gemaakt.
Ik weet dat er in onze gemeente leden zijn die de voorkeur geven aan de
zondag als vergaderdag en die zich zullen afvragen: waarom op zaterdag?
Ik wil even uitleggen waarom ik liever niet op zondag wil vergaderen. Ik doe
dat n.a.v. de voorjaarsvergadering van 27 maart j.l., de zondag met de mooie
naam “Verheug u!” In de dienst ging het om een stuk uit 1 Korintiërs:
“Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die
zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost.” We hebben gezongen
en gebeden en liepen met de zegen en met een blij gevoel de kerk uit.

Na de dienst hielden wij de gemeentevergadering, maar liefst drie uur lang.
Na de vergadering was van de blijde boodschap niets meer over. Het hoofd
was vol met zorgen over financiën, Covid beleid, verhuurkwesties,
verkiezingen die in het verleden gehouden werden etc. etc. Het gevoel van
“Verheug u” en de troost waar wij het in de dienst over hadden was
verdwenen. Daarom mijn verzoek om toch liever op de zaterdag te
vergaderen en niet op de Dag van de Heer. Laten wij die ruimte vrij houden
voor de blijde boodschap en aansluitend voor de ontmoeting met elkaar en
met onze gasten. 

Ook al vergaderen wij op een zaterdag, ik hoop op een goede opkomst in de
vergadering om samen over het werk van onze gemeente te spreken,
vreugde en zorgen te delen en opnieuw de schouders te zetten onder het
gemeentewerk.
Markus Gill



Inzamelingsactie senioren Suriname
De actie voor de senioren tehuizen is inmiddels afgerond. 
Twee weken geleden is huize Ashiana als laatste bezocht. 
De senioren tehuizen in Coronie Lunor en in Nickerie Francis waren al
eerder bediend. De mensen waren erg dankbaar en blij. 
Alles is goed terecht gekomen. Hierbij willen we iedereen, die op welke 
manier dan ook heeft bijgedragen, om deze actie tot zo een groot succes te
maken, hartelijk dank zeggen. 

'God heeft de blijmoedige gever lief' 

zuster Nancy & broeder William
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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. Op 
 de website van onze gemeente
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 



Vanaf zondag 9 oktober kunt u zich na de dienst opgeven bij broeder Harold
Leter, of door de lijst bij de boekentafel in te vullen. Hier kunt u uw naam
noteren. En u geeft aan hoe laat en hoe lang u kunt meehelpen.

We zullen om 09.30 uur ’s morgens beginnen.
Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met de broeders Harold
Leter, Lucien Rozenblad of Robert Bruining (06-13304098).

Net als altijd geldt ook hier weer "Vele handen maken licht werk”!
Onze hartelijke dank voor uw bereidwilligheid om mee te helpen de kerk
schoon te maken.

Op vrijdag 28 oktober 2022 wordt de kerk grondig schoongemaakt. 
Zoals bij de voorgaande keren zullen ook nu alle ruimtes onder handen
genomen worden. Zo zullen alle plinten, tafels, deuren, kozijnen,
vensterbanken, stoelen, trappenhuizen worden schoongemaakt. De vloer
zal met een boenmachine gereinigd worden.
Dit is ook het perfecte moment voor alle groepen om ook alle kasten op te
ruimen en te ontdoen van alle onnodige spullen. Waarna de kasten
opnieuw ingedeeld en genummerd zullen worden. De bijbehorende sleutels
kunnen dan ook eindelijk opnieuw gerangschikt worden in de sleutelkast
beneden bij de balie. 
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verhuur van ons prachtige kerkgebouw
VERHUUR
Onze kerkzaal en de verschillende ruimtes zoals de ontmoetingsruimte en
de vergaderruimtes worden zoals bekend bij onze gemeente verhuurd. Het
kan een behoorlijke klus zijn om alles met het team georganiseerd te
krijgen per verhuur opdracht.

Achter de schermen zijn wij bezig met het uitbreiden van het team, zuster
Shirley Cairo-Cyrus heeft zich opgegeven en we zijn op zoek naar nog meer
handjes. Die zijn echt nodig. Daarnaast zijn onze beheerders, medewerkers
beeld & geluid en de keukencrew onmisbaar in het geheel.
We zijn ook bezig met de voorbereidingen alle aanvragen te digitaliseren via
onze website. In de volgende editie van onze Koranti hopen we hier meer
informatie over te hebben.

Tot die tijd worden alleen aanvragen via de mail aangenomen. Het email
voor aanvragen is verhuur@ebgzuidoost.nl. Aan alle medewerkers die
aanvragen krijgen svp geen telefoonnummer doorgeven van zuster Cindy. 
 

mailto:verhuur@ebgzuidoost.nl


VIEREN
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Onze diensten in oktober

Zondag 2 oktober – Oogstfeest
Op 2 oktober vieren wij Oogstfeest. De dienst staat in het teken van een
zin uit het gebed van de Heer: “Geef ons heden ons dagelijks brood”. De
kerk wordt weer mooi versierd. Na de dienst is er eten en de trekking van
onze oogstfeest loterij. Op 2 oktober verwachten wij 50 gasten van een
vereniging van architecten met kerkelijke achtergrond uit Duitsland. Ze
houden hun jaarvergadering in Amsterdam en komen in onze gemeente
kerken. De dienst wordt muzikaal opgeluisterd door ons kerkkoor Gloria.

Zondag 9 oktober – Herdenking Bijlmerramp
Op 4 oktober a.s. is het 30 jaar geleden dat een vliegtuig neerstortte in de
Bijlmer. Deze gebeurtenis staat diep gegrift in het geheugen van alle
bewoners van onze wijk en ook in het collectieve geheugen van onze
gemeente. In de dienst op 9 oktober zullen we de Bijlmerramp herdenken.
De preek wordt gehouden door ds. Johannes Welschen. Hij was samen met
zijn echtgenote Christine voorganger van onze gemeente toen het
gebeurde. De dienst wordt muzikaal opgeluisterd door Ulrike en Mark
Westfa.

Zondag 16 oktober – Preekdienst en Avondmaal
Om de twee maanden vieren wij Heilig Avondmaal in Wi Eegi Kerki. Oktober
hoort bij de zes avondmaal maanden van onze gemeente. Na de
preekdienst bent u dus uitgenodigd om aan te schuiven voor de maaltijd
van de Heer. Voor deze dienst is er een nieuwe Avondmaal liturgie gemaakt
waarin voor het eerst ook Surinaamse liederen zijn opgenomen.

Zondag 23 oktober – Preekdienst
De dienst van 23 oktober is een gewone preekdienst.

Zondag 30 oktober – Voorganger broeder Maikel Uiterloo
Op 31 oktober 2021 is broeder Maikel Uiterloo zijn stage in onze gemeente
begonnen. Bijna precies een jaar later gaat hij weer in een dienst voor in Wi
Eegi Kerki. In de komende maanden zal broeder Uiterloo zijn stage afronden
en de volgede fase van zijn studie ingaan. Wij wensen hem hiervoor van
harte Gods zegen toe.
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Zondag 6 november – Lofprijsdienst
De dienst op zondagochtend moet het aan de ene kant van traditie en
regelmaat hebben, van vertrouwde liederen, lezingen en liturgieën. Aan de
andere kant proberen wij de kerkgangers in Wi Eegi Kerki op
zondagochtend ook telkens weer een klein beetje te verrassen met
diensten die net iets anders zijn dan gewend. De Ariadienst van 18
september is hiervoor een voorbeeld. Ook de dienst op 6 november zal een
iets “andere” dienst worden, een Lofprijsdienst, die wordt voorbereid door
de zusters Cindy Chan A Hung en Nancy Zeefuik.  

Zondag 13 november – Wrokoman dei
De Broedergemeente is een werkende gemeente, zeker ook onze gemeente
in Zuidoost. Zonder onze vele vrijwilligers waren we nergens. Een keer in het
jaar zeggen wij dankjewel tegen elkaar. Wij danken iedereen die meedoet
op welke plaats dan ook. We vieren de wrokoman dei samen met de hele
gemeente met een Liefdemaal. De datum is bewust gekozen. 13 november
is in de Broedergemeente Oudstefeest, de dag waarop wij Christus als
hoofd van de kerk vieren die wij samen dienen. Het Liefdemaal wordt
muzikaal opgeluisterd door solozang van dhr. Lucien Felicien. Mi de wan
wrokoman, so mi de tan!

Zondag 20 november – Srefidensidienst
Brasadei! Op 25 november 1975 werd Suriname een zelfstandige Republiek.
Wij herdenken dit feit in onze dienst op zondag 20 november. Dat zal terug
te zien zijn in de aankleding van de kerk en in de kleurrijke kleding van de
kerkgangers. In de Srefidensi dienst heeft het gebed voor Suriname een
bijzondere plaats. Expression of Joy zal aan deze dag een bijzonder
feestelijk tintje verlenen.

Zondag 27 november – Eerste Zondag in Advent
En dan is het eerste Adventszondag, het begin van een nieuw kerkelijk jaar.
De schakel gaat om, wij kijken vooruit naar kerst. De ster verlicht de kerk, de
eerste kaars gaat branden. Volgens een oude Hernhutter traditie heten wij
Christus welkom met het “Hosianna”. De dienst wordt muzikaal
opgeluisterd door het koor “The Revivals”.

Zondag 4 december – Tweede Zondag in Advent - Doopzondag
Op zondag 4 december vieren we de laatste doopdienst in 2022. U kunt uw
kinderen alvast opgeven bij ds. Markus Gill of bij broeder Armand Cairo.
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Onze diensten in november



Uitstapje van de zondagsschool op 25 augustus 2022

Prachtig weer, een hele goede sfeer en een lied al in het begin. Op 25
augustus heeft de zondagsschool in het kader van de augustusmaand een
uitstapje georganiseerd naar pretpark Kalkar in Duitsland, net over de
grens. De reis was uitverkocht, onze bus was bezet tot op de laatste plek,
kinderen en jongeren, moeders en vaders, oma’s en opa’s. Met de
dagteksten, gebed en een lied vertrokken wij vanaf Wi Eegi Kerki. Het was
niet zo druk in het park daarom hoefden we niet in de rij te staan bij de
draaimolen, achtbaan, schommel etc. De jongeren draaiden een rondje op
de kartbaan. Tussendoor waren er friet, ijsjes, frisdrank en koffie en thee,
zoveel je maar wilt want die waren in de prijs inbegrepen. Een hoogtepunt
was de circus show met aansluitend gelegenheid om op een kameel te
rijden. Een prachtige dag dus, voor kinderen en ook voor hen die al lang
geen kind meer zijn. Rond 20.00 uur kwamen we aan bij onze kerk in
Zuidoost. Moe maar voldaan. Het was een prachtige dag, zeker voor
herhaling vatbaar. We zijn van plan om ook volgend jaar weer zo een
uitstapje voor de kinderen te organiseren.
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TERUGBLIK 
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Aria Zangdienst 
Wat hebben wij zondag 18
september een mooie Aria dienst
gehad. Echt zo een dienst, was je er
niet bij dan heb je gemis!
 
Ondanks de regen hadden wij een
goede opkomst gehad met zelfs
gasten uit de Koningskerk.
We hebben hele mooie liederen
gezongen, veel bekende liederen op
een enkele na.
Deze dienst confronteerde mij wel
met mijn taal barrière. Ik ben een
geboren en getogen Sranang oema,
maar spreek de taal heel weinig en
versta er minder van  
 

dan ik dacht en over lezen en
schrijven zal ik maar zwijgen.

Ik realiseerde mij na de dienst dat ik
precies hetzelfde heb gedaan bij
mijn kinderen. Die zijn de taal niet
machtig omdat ik het zelf amper
spreek.
Werk aan de winkel dus tussen mijn
al overvolle agenda door.
De liefde en warmte was zoals altijd
voelbaar ...

Wij zijn gezegend met de leden van
onze gemeente Wi Egi Kerki!

zuster Nathasia

Raad van Diaspora
Op zondag 11 september hebben wij een bijzondere dienst mogen vieren
samen met de Raad van diaspora. Tijdens deze dienst werd 
ds. Henna van Hell als nieuwe predikante van de diaspora geïnstalleerd. 

Het was een bijzonder feestelijke dienst met mooie ontmoetingen na afloop
van de dienst.

Terugblik



ZENDINGSFEEST 2022 fotoimpressie 
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in deze editie van onze Koranti staat Praise & Prayer in de spotlight.
Een bijdrage van zuster Helianthe Spier.

In 2006 maakte de EBG Amsterdam Zuidoost nog deel uit van het
kerkcentrum De Nieuwe Stad en de roep om een eigen kerkgebouw op te
zetten werd steeds meer geuit.
Aangezien we als gelovigen onze dankzeggingen, vragen en smekingen
middels gebed aan onze Lieve Heer kunnen voorleggen, behoorde het
opzetten van een gebedsgroep als project tot één van de mogelijkheden.
En in juni 2007 was de oprichting van de Praise en Prayer groep dan ook
een feit. Ofschoon er al een gebedsgroep Bethel in de gemeente bestond,
bleek er toch behoefte te zijn de Praise & Prayer groep op te richten;
weliswaar verschillend qua frequentie en karakter. 
De mensen van het eerste uur waren de zusters Helianthe Spier, Lydia
Pont, Peggy ‘t Zand en uiteraard ds Christian Lindner. Verder broeder Fred
van Leeuwaarden, die vooraf aan dit gebedsmoment altijd bereid was de
ruimte in te richten. 
De Praise & Prayergroep is een open groep, die niemand uitsluit en waar
we op zusterlijke en broederlijke wijze trachten elkaar te ondersteunen
door middel van gebed. De bijeenkomsten vonden bij de oprichting in DNS
plaats op de derde zondag van de maand van 9.00 uur tot 10.30 uur. Echter
kwam er sinds de ingebruikname van het nieuwe kerkgebouw, 
Wi Eegi Kerki een verschuiving in de aanvangstijd. Momenteel komt de
groep op de derde zondag van iedere maand om 9.30 uur bij elkaar.

Tijdens dit gebedsmoment komen persoonlijke gebeden, gedichten,
Bijbelteksten en zang aan de orde en zeggen we de Here niet alleen dank,
maar ook onze smeekbeden richten wij tot Hem. 

IN DE SPOTLIGHT 
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PRAISE & PRAYER
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IN DE SPOTLIGHT: Praise & Prayer

Feestdienst Praise & Prayer op 22 mei 2022
Bij de viering van het 1 jarig bestaan bleek dat de zondag van
gebed, de Rogate zondag in de maand mei, zich leende om stil te
staan bij dit feit. Dat is de reden geweest waarom we sindsdien op
de zondag van Rogate het ontstaan van de Praise & Prayer groep
vieren. 

Op 22 mei 2022 was het zover. De Praise & Prayer groep bestond 15
jaar en we hebben dan ook deze dag zeer feestelijk samen met de
gemeente mogen vieren. De geestelijke wapenrusting uit Efeziers 6
: 10-24 was het thema van de dienst en deze werd prachtig
uitgebeeld door broeder Stuart Krenten. 
Daarnaast werd een aantal kerkgangers in de gelegenheid gesteld
persoonlijke gebeden in de dienst op te dragen aan onze Heer. 
De opgewekte liederen en de mooie zang van zuster Graciële
Helstone mogen we in dit verband niet vergeten. Tevens werd de
gemeente getrakteerd op cake en een drankje en ter herinnering
aan deze dag werd een leuk cadeautje aan de kerkgangers
uitgedeeld.
in aanloop naar dit 15 jarig bestaan werd op zaterdag 14 mei 2022
een stilte wandeling georganiseerd in het Gaasperplas, waar er een
grote groep geïnteresseerden aan had deelgenomen. Voor velen
was dit een nieuwe manier van mediterend bezig zijn met God,
buiten in de natuur en is deze activiteit als geslaagd ervaren.
Een woord van dank gaat uit aan de toenmalige Oudstenraad met
wijlen broeder Hiwat als voorzitter en ds Christian Lindner als
predikant voor de mogelijkheid geboden de Praise & Prayer groep
van start te doen gaan. Tevens bedanken we de huidige
Oudstenraad met ds Markus Gill voor de prettige samenwerking,
waardoor onze 3de lustrum nog lang in onze herinnering zal blijven.

Tenslotte bedanken we onze donateurs en allen die geholpen
hebben met de voorbereiding en de uitvoering op beide dagen. Niet
te vergeten de leden van de P&P groep. Broeders en zusters, 
gebed is de sleutel van elke gelovige om met zijn of haar Schepper
in contact te zijn. Houd Hem vast, want Hij houdt u altijd vast!

Namens de Praise & Prayer groep
zuster Helianthe Spier



Gedicht

Bidden dat is ademhalen tot in het diepste van je zijn.
Om aan God te gaan verhalen van je vreugden, zorg en pijn.

Bidden dat is contact leggen, in gesprek zijn met de Heer.
Alles tot Hem kunnen zeggen en dat elke dag steeds weer.

Bidden is op krachten komen, om aan God weer kracht gesmeekt. 
Die Hij je weer toe laat stromen, trouw en liefde nooit verbreekt.

Bidden is de band versterken met de Heer die alles weet.
Want dat laat Hij blijvend merken omdat Hij de Helper heet.

Bidden dat is kracht ontvangen met een wijd geopend hart.
En dat ook van God verlangen die daar ook direct mee start.

Bidden dat is blijven geloven in vergeving die God geeft.
En Zijn vrede zendt van boven waardoor je als mens opleeft.

oktober - november 2022 nummer 2 jaargang 36
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IN DE SPOTLIGHT: Praise & Prayer



Activiteiten voor onze kleine Hernhutters
De tieners gaan aanstaande zaterdag 8 oktober mee met de door het
Landelijk Jeugdwerk georganiseerde activiteit. Super leuk! 
Uw gemeente heeft een financieel steentje bijgedragen per tiener en
hoopt dat zij samen een fijne tijd zullen hebben met tieners uit de rest van
het land.  

Tienerclub Team Youthful 
Elke 1e en 3e zondag van de maand 

Zondagsschool 
Elke zondag van de maand 
(tijdens de herfstvakantie geen zondagsschool)

JEUGDWERK
oktober - november 2022 nummer 2 jaargang 36
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Bijbels Bijbels Bijbels  
Dank aan de 2 lieve zusters
die bijbels ter beschikking
hebben gesteld aan onze
kinderen. 
Je kunt nooit te veel bijbels
bezitten vinden wij van de
redactie. 
Nogmaals hartelijk dank
voor deze liefdevolle, zeer
welkome en totaal
onverwachte gaven voor het
jeugdwerk binnen onze
gemeente.



DOOP EN BELIJDENIS
Doop
In de dienst van zondag 25
september hebben in onze
gemeente het sacrament van de
Heilige Doop ontvangen: Kiyaro
Jenoah Leon-Max Hasselbaink en
Ulricha Zafira Geffery. We heten de
twee nieuwe leden van harte 
 welkom in onze gemeente en
wensen hen Gods rijke zegen op
hun levensweg.
De volgende doopdienst in 
Wi Eegi Kerki is op Tweede Advent  
zondag 4 december 2022. De
laatste van het jaar. 

Belijdenis
De belijdenis catechisatie gaat 
 eind september van start. Er zijn
op dit moment 6 aanmeldingen.

oktober - november 2022 nummer 2 jaargang 36
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VAN DE BOEKENTAFEL
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Onze Hernhutter kostbaarheden
Onze Hernhutter kostbaarheden: Een handboek
met onderwerpen voor theologisch onderwijs in
de Unitas Fratrum. Dit nieuwe boek, ontwikkeld
door de Task Force on Theological Education van
de wereldwijde Broedergemeente, verschaft
basiskennis over de geloofstraditie van de
Broedergemeente en verhoogt het bewustzijn
van de verschillende manieren hoe deze traditie
op verschillende plaatsen in de wereld eigen
uitdrukkingsvormen heeft gevonden.

Sjaaltjes   
Nieuw in het assortiment 
bij de boekentafel zijn de 
sjaaltjes met opdruk van 
het Lam. We hebben al 
verschillende gemeenteleden 
rondzien lopen met deze 
schitterende sjaaltjes met 
het lam erop bedrukt in 
heel veel diverse 
kleurcombinaties. 

Echt prachtig!

Sjaaltje smal €15.00  
Sjaaltje breed € 17.50
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Het boek is geschreven om informatie te verschaffen over hoe de roeping
om discipelen van Jezus Christus te zijn in de Broedergemeente wordt
beleefd. Geschreven vanuit een wereldwijd perspectief, biedt Our Moravian
Treasures een blik op de Broedergemeente wereldwijd. Hoewel bedoeld
voor gebruik in  theologische opleidingen van de EBG, is Our Moravian
Treasures ook ideaal voor iedereen die meer wil weten over de
Broedergemeente.
Het boek is in het Engels geschreven. Het is bij onze boekentafel
verkrijgbaar en kost € 10,00.



Dagje uit met de EBG Zuidoost: Kerstmarkt Düsseldorf
Op 3 december, de zaterdag voor de tweede zondag in Advent,
organiseert onze gemeente een uitstapje met de bus naar
Düsseldorf. We vertrekken om 8 uur vanaf Wi Eegi Kerki. In
Düsseldorf worden wij ontvangen door leden van de Broeder-
gemeente Nordrhein-Westfalen, onze partnergemeente. We drinken
samen koffie of thee, er is gelegenheid om elkaar te ontmoeten,
om te zingen en te bidden. ’s Middags gaan we de stad in.
Iedereen kan op eigen houtje de stad verkennen, winkelen of één
van de sfeervolle kerstmarkten bezoeken. De prijs is € 30,00.
Kaartjes (op naam!) voor dit uitstapje kunt u kopen bij de
boekentafel van Wi  Eegi Kerki.

oktober - november 2022 nummer 2 jaargang 36
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NAAR DÜSSELDORF



Wat onderscheidt de basisschool Crescendo van de meeste andere scholen
in de Bijlmer? Crescendo is een school met een kerk! Meerdere keren in het
schooljaar vieren de leerlingen in Wi Eegi Kerki een dienst, samen met de
voorganger. Op 13 september was het weer zover. De kinderen,
leerkrachten en enkele bestuursleden kwamen naar de kerk om het
schooljaar te openen en God om zijn zegen te vragen. Thema was:
Vriendschap. Wat is belangrijk om vrienden te maken? Vertrouwen,
eerlijkheid, aandacht voor de ander etc.! De kinderen hoorden iets over de
betekenis van vriendschap in de bijbel, David en Jonathan, Jezus en zijn 12
vrienden. In de dienst werden ook de nieuwe leerlingen en leerkrachten
welkom geheten. En natuurlijk werd er ook flink gezongen: 
U Vader, U zij lof en prijs voor ’t Evangelisch onderwijs! De volgende dienst
van Crescendo is de kerstdienst op 20 december. Voor deze dienst
studeren de kinderen een kerstspel in dat ze op zondag 18 december (Vier
Advent) al aan onze gemeente zullen laten zien.

CRESCENDO
oktober - november 2022 nummer 2 jaargang 36
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nieuws van Crescendo 
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STAP VERDER
StapVerder is een oecumenische stichting die mensen – velen van hen zijn
ongedocumenteerden – een stap verder helpt. Denk bijvoorbeeld aan
taalles, vrouwen empowerment, juridisch advies, maatschappelijke
hulpverlening, huisvesting etc. De Broedergemeente Amsterdam Zuidoost
hoort bij de stichterkerken van StapVerder, de predikant is lid van het
bestuur.
Erika Feenstra, coördinator, schrijft over de recente activiteiten:
Twee extra lestijden kunnen we inplannen naast de spreekuren. Nu nog de
vrijwilligers erbij vinden, want sinds de inflatie is het extra moeilijk om aan
vrijwilligers te komen. Dagelijks melden zich nieuwe cursisten aan. 
We hadden ook al weer het eerste spreekuuroverleg met vijf
spreekuurmedewerkers, allemaal vrijwilligers. Waar liggen de grenzen aan
wat we kunnen was de eerste vraag? Hoe help je schizofrene mensen
verder? Wat doen we met die meneer die verward overkomt en geen
opvang krijgt? Waar vinden we een fiets voor een meneer die lopend vanuit
Amsterdam Sciencepark naar de Bijlmer komt om bij ons om hulp te vragen
en een fiets voor een meisje van 13, dat anders veel geld kwijt is aan
openbaar vervoer? Gelukkig zijn niet alle vragen zo ingewikkeld, ook een
verwijsbrief naar een huisarts, de voedselbank en de kledingbank in
Amstelveen behoren tot de werkzaamheden.
Voor de spreekuren zoeken we naar nieuwe vrijwilligers: nuchtere mensen
met gezond verstand die durven aanpakken, het een uitdaging vinden om
goed te luisteren naar wat iemand vraagt, samen met collega’s te
brainstormen waar de oplossing van het probleem kan liggen, welke
instantie hierover zou moeten gaan en dan de telefoon pakken, of een brief
schrijven, of een formulier downloaden en samen met de bezoeker invullen.
En hebt u een auto en wilt u af en toe op woensdag wel eens met
bezoekers naar de kledingbank rijden of aangeboden spullen bij
particulieren voor ons ophalen? U bent van harte welkom. 



Als dan de verblijfsvergunning voor een moeder met kind binnenkomt is er
juichstemming, of als het gezin, waarvan de moeder helaas veel te vroeg is
overleden, en nu vader met zijn twee tienerdochters eindelijk een woning
krijgt, dan weten we waar we voor werken! De dochter had orthodontie
nodig vanwege een erg scheef gebit, Dokters van de Wereld wist een
tandarts te vinden en het traject is nu na 3 jaar bijna afgerond. Slechts een
paar voorbeelden van wat we allemaal op ons bord krijgen.

Onze drie maatschappelijk werkers, drie pastors, drie advocaten en drie
inmiddels goed ingewerkte idealistische, maar realistische doeners zonder
specifieke opleiding sluiten u als nieuwe vrijwillige collega graag in de kring.
We gebruiken veel humor en kunnen elkaar raadplegen om goed gebruik te
maken van de kennis en levenservaring die we samen in huis hebben. We
zijn een multicultureel team en we nemen ruim de tijd u in te werken. Kijkt
u eens rond of er mensen in uw gemeente en kennissenkring zijn die dit
leuk zouden vinden?
Bel met Erika Feenstra op 06-17223372 voor een kennismakingsgesprek en
rondleiding in Stap Verder.

StapVerder
Hoogoord 187a 
1102CJ Amsterdam Zuidoost 
Meer informatie via de website van StapVerder: www-stapverder.info

oktober - november 2022 nummer 2 jaargang 36
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http://www-stapverder.info/


Studiegroep over de EBG
‘Our Moravian Treasures’ (Onze
Hernhutter kostbaarheden) – zo heet
een leerboek over de EBG uit 2019.
Daarin worden in zeven
hoofdstukken de kenmerken van de
Broedergemeente uitgelegd. Het is
in 2019 uitgegeven. In eerste
instantie is dit boek bestemd voor
de opleiding  van predikanten van
onze wereldwijde kerk. Maar het is
ook interessant voor gemeente-
leden die meer over de EBG willen
ervaren. Het boek is in het Engels. 
 
In dit seizoen bied ik een leesclub
aan om samen de hoofstukken van
dit boek te lezen en te bespreken. U
kunt zowel via Zoom als ook op
locatie in Zeist daaraan deelnemen.

De bijeenkomsten worden op vrijdag
middag in Zeist gehouden, telkens
van 15.00 uur tot 17.00 uur.  De
eerste drie datums zijn: 7 okt, 29 okt
en 18 nov. In 2023 volgen nog vier
bijeenkomsten. Tijdens de
bijeenkomsten geef ik een korte
inleiding en bespreken wij uw vragen
bij de tekst. Ik ga ervan uit, dat u de
tekst van het hoofdstuk dan al
gelezen hebt.

Het boek kost € 10,00 (verkrijgbaar
via de boekentafel in Wi Eegi Kerki).
U kunt de hoofdstukken ook digitaal
ontvangen na uw aanmelding. 
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Landelijke vrouwendag 
 

De Centrale Vrouwenraad EBGN
nodigt alles zusters uit voor de 

 

Landelijke Contactdag
op zaterdag 8 oktober 2022

11.00– 16.00 uur
inloop v.a. 10.30 uur

 

Thema: Vrouwen in het Hernhutter
Zendingswerk

Inleider: ds. Karen Wilson
Locatie: EBG kerk Haarlem

Parklaan 34 2011 KW Haarlem
Loopafstand v.a. Haarlem C.S
Bijdrage voor de lunch: € 8,00

Aanmelden via:
cvrbestuurebgn@gmail.com
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U kunt zich voor de studiegroep
aanmelden via email:
s.bernhard@ebg.nl. Mocht u niet aan
alle bijeenkomsten deel kunnen
nemen, dan is dat geen probleem. 

ds. Stefan Bernhard
coördinator opleidingen EBGN
tel.: 06 30 38 38 82

EBG NEDERLAND

mailto:cvrbestuurebgn@gmail.com
mailto:s.bernhard@ebg.nl


EBG SURINAME
oktober - november 2022 nummer 2 jaargang 36

Ds. Runaldo Gallant nieuwe
praeses EBG Suriname
De 19e Synode van de Evangelische
Broedergemeente in Suriname heeft
op haar vergadering, die van 22-26
augustus in de Wanicakerk heeft
plaatsgevonden, ds. Runaldo Gallant
(op de foto met zijn echtgenote
Lucretia Gallant) tot nieuwe praeses
gekozen. De termijn is drie jaar. Hij
zal ds. Desiré Peerwijk in deze functie
opvolgen.

EBGS Vrouwen conferentie
EBGS-Vrouwen Centraal hield
onlangs een vrouwen conferentie in
de Grote Stadskerk.
Het doel van de conferentie was om
na te gaan hoe vrouwen en jong
volwassen vrouwen dichter bij elkaar  
kunnen komen om samen te werken
aan de opbouw van de gemeenten.
Behalve de vrouwen uit de EBG-
Provincie Suriname (Suriname, Frans
Guyana, Curacao, Aruba en St.
Maarten) waren ook de zusters uit
Guyana aanwezig.
De deelnemers werden in groepen
verdeeld om zich te buigen over:
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hoe meer jonge zusters te betrekken,
hoe middelen te vergaren om een
activiteit uit te voeren, en waarom
gebed belangrijk is.
Het delen van kennis en ervaring was
heel belangrijk tijdens de conferentie.

Overlijdensbericht Roselien
Marie Zamuel - Rotgans
Met diepe droefenis maken wij hierbij
bekend dat op zaterdag 24 sept 2022
vrij plotseling op 61 jarige leeftijd in
Paramaribo is overleden Ds. Roselien
Marie Zamuel-Rotgans.

Ds. Dr. Zamuel-Rotgans promoveerde in
2019 als Doctor in de Theologie en
heeft in de afgelopen 38 jaren in
verschillende functies de Evangelische
Broedergemeente in Suriname
gediend. Onder andere als predikante
van respectievelijk de gemeente
Tammenga, thans Bethania, de Grote
Stadskerk, de Rust en Vredekerk en de
Imanuëlkerk te Zorg en Hoop. Ook was
zuster Zamuel- Rotgans van 2014 -
2016 Directie lid van het Theologisch
seminarie der EBGS.
Zus Rosie, zoals ze ook genoemd werd,
was echtgenote van †Hesdie, Stuart
Zamuel en mama van Elithai Zamuel.
 

De uitvaart dienst was op maandag 
03 oktober om 15.00 uur in de Grote
Stadskerk en aansluitend de
begrafenis op begraafplaats 
Marius Rust. 
Aan God alle EER voor het leven van
Roselien Marie Rotgans! 



MORAVIANS
Assemblee Wereldraad van
kerken 
Van 31 augustus tot 8 september
2022 vond in Karlsruhe (Duitsland)
de 11e vergadering van de
Wereldraad van Kerken plaats.
Ongeveer 4.000 gasten uit 352
lidkerken kwamen bijeen voor het
evenement, dat slechts om de acht
jaar plaatsvindt. Onder de
afgevaardigden waren ook
vertegenwoordigers van de
Broedergemeente uit de hele wereld.
In plenaire discussies en workshops
zijn actuele onderwerpen als
rechtvaardigheid, de klimaatcrisis of
de wereldvrede besproken, met
name de oorlog in Oekraïne en het
conflict tussen Israël en Palestina.
De Herrnhuters waren ook aanwezig
met twee stands, één van de
Dagteksten en één van de Zending.
Veel mensen zijn er naar toe
gekomen om informatie te winnen,
om de Broedergemeente te leren
kennen en om elkaar te ontmoeten.
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Eerste predikante van de EBG
Albanië geordend
Vele jaren heeft de 
Broedergemeente in Albanië op dit
moment gewacht - op  18 september
j.l. is de wens voor een eigen
voorganger in vervulling gegaan. Op
deze zondag is zuster Dena Fortuzi
in een plechtige diens ingezegend
als eerste voorganger van de
Broedergemeente in Albanië. Zuster
Fortuna heeft zes jaar aan het
Moravian Theological Seminary in
Bethlehem, PA/USA theologie
gestudeerd. Met haar ordening tot
diaconus  van de Broedergemeente
is de EBG in Albanië voor het eerst in
haar 29-jarige geschiedenis
pastoraal onafhankelijk, w.z. voor het
eerst in haar  geschiedenis is
iemand uit haar gelederen belast
met de toediening van de
sacramenten en de verkondiging van
het Woord. De wijdende bisschop
was broeder Theodor Clemens uit
Herrnhut. Hij werd bijgestaan door
broeder Samuel Gray uit de VS. 

28

onze Broedergemeente wereldwijd



FINANCIEN
Broeders en zusters, zoals u opgemerkt heeft is de financiële afdeling tot
kort voor de dienst en gelijk na dienst druk bezig met het wisselen van
geld. Hierdoor komt onze broeder Robert niet tot rust voor de dienst en is
er na de dienst beperkt gelegenheid om na te praten met u als gemeente.
En wat is er fijner dan met elkaar te praten over de preek en al wat u
bezighoudt in de kerk.

Daarom zal er vanaf zondag 9 oktober de gelegenheid voor het wisselen
zijn tot een halfuur voor de dienst (10.30 u) en vanaf 12.45 tot 14.00 uur
kunt u voor al uw financiële handelingen terecht bij het OR kantoor. 
Voor dringende zaken kunt u altijd contact met mij opnemen.

Ik hoop hiermee me ook op andere vlakken met u te verbinden dan alleen
het financiële.

Mocht u dringende financiële vragen hebben dan kunt u telefonisch
contact met mij opnemen op 06 13304098. Bij geen gehoor graag uw
naam en telefoonnummer inspreken dan neem ik zo snel mogelijk contact
met u op. Of stuur een WhatsApp of email naar financien@ebgzuidoost.nl
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nieuws van onze financiële afdeling

Energieprijzen
Het zal u niet ontgaan zijn: de energieprijzen rijzen de pan uit. Ook de kerk
wordt met de stijgende prijzen geconfronteerd. Begin oktober hebben wij
een afspraak  met onze verwarmingsinstallateur om te kijken hoe wij de
energiekosten voor onze gemeente kunnen verlagen. We weten nog niet 
 wat de uitkomst daarvan is, maar het mag duidelijk zijn: het wordt iets
kouder in de kerk. Dus, neem in de komende weken een vestje meer mee
naar Wi Eegi Kerki. Wij hopen op uw begrip. 

mailto:financien@ebgzuidoost.nl


COLLECTEN OVERZICHT AUGUSTUS/SEPTEMBER 2022 

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

7 aug 108,50 111,20 111,40 100,20 431,30

14 aug 216,95 223,15 205,18 102,00 747,28

21 aug 110,55 149,35 144,25 100,00 504,15

28 aug 194,55 210,96 159,46 145,48 710,45

4 sep 115,69 102,70 140,02 120,00 478,41

11 sep 330,71 348,22 330,32 112,68 1121,93

18 sep 145,06 142,55 172,82 82,55 542,98

25 sep 103,55 108,57 156,90 139,84 508,86

Kerkdiensten

6 aug Zangdienst 41,10

6 aug Verjaardagszegen 61,45

11 aug Herdenkingsdienst 108,48

13 aug Zangdienst 25,70

14 aug Heilig Avondmaal 204,00

20 aug Zangdienst 42,10

21 aug Herdenkingsdienst 193,25

27 aug Zangdienst 112,75

3 sep Verjaardagszegen 275,55

13 sep Openingsdienst Crescendo 112,75

Overige collecten
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DIENSTEN IN OKTOBER EN NOVEMBER

Datum Aanvang Viering Voorganger

25 sep 11.00 uur Doopdienst ds. Markus Gill

2 okt 11.00 uur Oogstfeest ds. Markus Gill

9 okt 11.00 uur
Preekdienst

Herdenking 30 jaar Bijlmerramp 
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

ds. Markus Gill

6 nov 11.00 uur Lofprijsdienst  

13 nov
19.00
uur

Oudstefeest
Wrokoman Kerki

ds. Markus Gill

20 nov 11.00 uur
Preekdienst

Srefidensi viering
ds. Markus Gill

26 nov
19.00
uur

Zangdienst
Aan de vooravond van 1 Advent

 

27 nov 11.00 uur
Preekdienst op de 1e Adventszondag

Hosianna
ds. Markus Gill

4 dec 11.00 uur Doopdienst ds. Markus Gill

Alle diensten worden in Wi Eegi Kerki gehouden, tenzij anders vermeld.
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COLOFON
Dit is een uitgave van de 
Evangelische Broedergemeente Amsterdam Zuidoost 

Kerkgebouw Wi Eegi Kerki
Krommehoekstraat 136
1104 KE Amsterdam
020 663 71 88
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 november/ begin
december.
De volgende uitgave ontvangt u eind november. Wij vragen uw kopij vóór 20
november 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 www.ebgzuidoost.nl. 

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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