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WI EEGI 
KORANTI

DECEMBER
woord voor de maand:

Jubel, Sion, en verheug je, want 
Ik kom in jouw midden wonen 

- spreekt de HEER. 

Zacharia 2:14



INHOUD
welkom

Voorwoord 
Hoopvol 

Lieve gemeente, lieve broeders & zusters,

Nog geen 2 maanden geleden schreef ik 
op deze zelfde plek nog hoe heerlijk het is 
om steeds meer gemeenteleden weer te 
kunnen ontmoeten in de kerk. Want heel 
langzaam en heel voorzichtig werden de 
activiteiten in Wi Eegi Kerki weer rustig 
opgestart. Het kon eindelijk weer.

Jammer genoeg hebben we deze week de 
Covid maatregelen toch weer moeten aan-
scherpen. Dat doen wij om ervoor te zorgen 
dat we samen gezond blijven. 

Ondanks de maatregelen blijven we 
hoopvol! Want het is Advent en hoopvol 
kijken wij uit naar onze lieve Heer – 
Je koning is in aantocht, bekleed met 
gerechtigheid en zege. Zacharia 9:9 – 
en blijven we ook hoopvol uitkijken naar 
minder beperkingen en meer 
verbondenheid. 

Laten we naar elkaar blijven omkijken en 
voor elkaar blijven zorgen, door ons steentje 
bij te dragen en ons zoveel mogelijk aan de 
maatregelen te houden. 

Wij kijken hoopvol naar Hem uit.

Cindy Chan A Hung
Namens uw OR

Inhoud & voorwoord 2
Implus 3
wat er komen gaat
Vieren 5
Kerst & jaarwisseling 6
Huisavondmaal 6
terugblik
Dopen 7 
Wrokomankerki 7
Henriette Roland Holsthuis 8
Srefidensi 9
Klimaatgerechtigheid 10
Retraite OR 11
berichten uit de gemeente
Covid 13
EBG in gesprek 14
Jeugd 15
Zangles voor mannen 16
In de Spotlight: Crea Club 17
uit de oudstenraad
Penningmeester 20
Ledenadministratie 20
Boekentafel 21
Nieuws van Crescendo 23
Grantangi 24
Adventster 25 
Reis naar Herrnhut 26
Verzendwijze Koranti 27
Talenten 29
Redactie 31
Contact

december 2021 - januari 2022 nummer: 4 jaargang: 35

2



IMPULS 
Jubel, Sion, en verheug je, want Ik kom in jouw midden wonen – spreekt de Heer. 
Zacharia 2:14 Woord voor de maand december

Waar woont God?
Toen het volk Israël God leerde kennen – op de tocht door de 
woestijn – ging de Eeuwige in een tent wonen. De twee tafels 
met de 10 geboden waren voor Gods volk het symbool dat Hij 
in hun midden was. Zo trok Hij 40 jaar lang mee, door stof en 
hitte en kou, op feestdagen en ook als het water schaars was of 
als het volk bedreigd werd door oorlog en honger. 40 jaar lang 
was Hij in hun midden op goede en op kwade dagen.
Aangekomen in het beloofde land bouwden de Israëlieten voor 
de Eeuwige de tempel te Jeruzalem, het huis van de Heer. 
Hier mocht God wonen, in een prachtig gebouw. In het heiligste 
der heiligen verdwenen de tafels met de 10 geboden achter een 
enorm gordijn. God was verhuisd naar een plaats waar de 
gewone gelovige niet mocht komen.
Later ging het volk de tien geboden vergeten, deed alsof God 
niet in hun midden was. Er kwam oorlog. De tempel werd 
verwoest en een deel van de bevolking werd weggevoerd in 
ballingschap.
Toen, op het dieptepunt van hun geschiedenis, maakten de 
mensen de ervaring dat ondanks dat de tempel er niet meer 
was, God nog steeds tot hen sprak. Niet alleen in Jeruzalem 
maar zelfs ver weg, in ballingschap in ‘heidens land’ was God 
hen nabij.

Waar woont God?
De meeste mensen zeggen vandaag de dag: ‘In de hemel’. Niet 
helemaal verkeerd, maar ook niet helemaal goed. 
Sommige zeggen: ‘Hij woont in ons hart’. In elk geval woont hij 
niet boven de wolken of achter een gordijn.
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Advent, dat zijn als geen andere tijd in het jaar vier weken 
om zich open te stellen voor Zijn komst in ons leven.
Is je deur nog op slot? Doe hem open voor God! zingen onze 
kinderen. En wij grote mensen zingen: Kon opo doro bigi now! 
Heft op uw hoofden, poorten wijd!

Advent is: de deuren openzetten. God binnenlaten in ons leven, 
op het werk en thuis, in onze kerk en ook in onze wijk. 
God trekt zich niet terug. Hij komt tot ons als een kind.
Doe dus de deuren wijd open. God woont waar men 
Hem binnenlaat.

Ik wens u een gezegende Adventstijd!
Markus Gill
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De Joodse theoloog Martin 
Buber vertelt het volgende 
verhaal: 
“Waar woont God?” Met 
deze vraag verraste een rabbi 
enkele geleerde mannen die 
bij hem te gast waren. 
Ze lachten hem uit: “Wat zegt 
u nu? De wereld is immers vol 
van Zijn Heerlijkheid.” Maar 
de rabbi beantwoordde zijn 
eigen vraag: “God woont, 
waar men Hem binnenlaat”.

God komt waar mensen de 
deuren voor Hem openen. 
Openhartig, open-minded. 
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VIEREN
samen diensten vieren

Rooster december - januari 2022

Datum Aanvang Viering Voorganger Plaats

28 november 11.00 uur Preekdienst Hosianna ds. Markus Gill Wi Eegi KerkI

5 december 11.00 uur Preekdienst ds. Markus Gill Wi Eegi Kerki

aansluitend Heilig Avondmaal ds. Markus Gill Wi Eegi Kerki

12 december 11.00 uur Preekdienst ds. T. Buchholz Wi Eegi Kerki

19 december 11.00 uur Kerstviering ds. Markus Gill Wi Eegi Kerki

met kinderen

24 december 20.00 uur Kresneti viering ds. Markus Gill Wi Eegi Kerki

26 december 11.00 uur Kerstdienst ds. Markus Gill Wi Eegi Kerki

31 december 18.00 uur Owruyari viering ds. Markus Gill Wi Eegi Kerki

2 januari 11.00 uur Nieuwjaarsdienst ds. Markus Gill Wi Eegi Kerki

9 januari 11.00 uur Preekdienst zr. Rita Harry Wi Eegi Kerki

16 januari 11.00 uur Preekdienst ds. Markus Gill Wi Eegi Kerki

23 januari 11.00 uur Gebedsdienst ds. Markus Gill Wi Eegi Kerki

30 januari 11.00 uur Doopdienst ds. Markus Gill Wi Eegi Kerki

5 februari 11.00 uur Liefdemaal ds. Markus Gill Wi Eegi Kerki

Wijziging diensten 1e en 2e Kerstdag 
In tegenstelling tot eerdere vermeldingen, zal er op 
1e Kerstdag, zaterdag 25 december, geen dienst worden 
gehouden. 

Op zondag 26 december is er om 11.00 uur wel dienst in 
Wi Eegi Kerki. 

U bent van harte welkom! 
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Huisavondmaal 
op 6 en 7 december
Het Heilig Avondmaal is een van de mooiste vieringen 
van de gemeente. Voor leden die niet in staat zijn om 
naar de kerk te komen, bieden wij elk jaar in Advent de 
gelegenheid om het Avondmaal thuis te vieren. 

Dit jaar is dat op maandag 6 en dinsdag 7 december. 
U kunt zich opgeven bij zuster Gisela Ellensburg 
(06 52 67 78 75) of bij de predikant.

Covid en de diensten in Advent 
Wij hebben i.v.m. de maatregelen het Heilig Avondmaal op de 
tweede Advent verplaatst van de avond (19 uur) naar 12.30 uur, 
dus aansluitend aan de preekdienst.
Het dagje naar Düsseldorf, de Bigisma krisneti en de kerstdienst 
met Crescendo kunnen helaas niet doorgaan. 
Ook de kerstvieringen van de groepen en kringen moeten 
helaas worden afgelast. Wij betreuren dat zeer.

De maatregelen gelden tot 19 december 2021. De situatie 
wordt op dinsdag 14 december 2021 door de overheid opnieuw 
beoordeeld.
Welke maatregelen met kerst gelden kunnen wij dus op dit 
moment nog niet zeggen. Over de diensten rond de kerstdagen 
en oud en nieuw zal de Oudstenraad dan ook pas t.z.t. 
besluiten. Houd in elk geval onze website in de gaten 
(ebgzuidoost.nl) en luister extra goed naar de mofokoranti.
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WI EEGI NIEUWS 
terugblik & uit onze gemeente

Wrokomankerki 2021
Afgelopen 31 oktober was het feest 
in de kerk want alle vrijwilligers 
werden tijdens de viering van de 
jaarlijkese Wrokomankerki in 
het zonnetje gezet. 

terugblik

Zoals elk jaar werden er weer feestelijk ingepakte dagteksten-
boekjes in ontvangst genomen namens de vele vrijwilligers 
groepen die onze gemeente rijk is. Wilt u zich ook inzetten voor 
Wi Eegi Kerki, maar weet u nog niet bij welke groep u zich wilt 
aanmelden?
Neem dan contact op met één van uw oudstenraadsleden. Wij 
helpen u graag op weg.

‘laat de kinderen 
tot Mij komen, 

houd ze niet tegen’
Marcus 10:14

Doopdienst op 7 november 
In een plechtige doopdienst op 7 
november hebben twee kinderen 
in onze gemeente het sacrament 
van de Heilige Doop ontvangen, 
t.w. Nishaira Ilse Ruth Brown en 
Kiyomi Estelle Idylle Romney.

Voor 2022 staan de volgende 

zondagen als doopdagen gepland: 30 januari, 24 april, 26 juni, 
25 september en 4 december.
Ouders kunnen hun kinderen opgeven bij de predikant of bij 
broeder Armand Cairo, lid van de Oudstenraad, via telefoon 
nummer 06 11 04 72 05.
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We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers, vele handen maken
immers licht werk. Neem contact op met uw OR. 
Wij brengen u graag in contact met de juiste persoon.

Zondagsschool, Tienergroep, Radio Anitri FM, 
Beheerders, Beeld & Geluid.

Vacatures

EBG diensten in het 
Henriette Roland Holsthuis
Onze gemeente is begonnen 
met het organiseren 
van diensten in het Henriette 
Roland Holsthuis. 
Het Woonzorgcentrum staat 
op de hoek van Kortvoort en 
Karspeldreef, tegenover Wi 
Eegi Kerki. 

Onder de bewoners zijn veel 
Surinamers, waaronder ook 
leden van de EBG. Het is de 
bedoeling om in de toekomst 
één keer per maand een 
viering te houden, met 
lezingen, gebed, een korte 
toespraak en veel muziek. 

In deze huiskamerdiensten 
gaat naast de dominee ook 
broeder Maikel Uiterloo voor. 
De muzikale begeleiding op 
de piano wordt door broeder 
Carlo Valpoort gedaan. 

Het initiatief is door de 
bewoners zeer positief 
ontvangen. De volgende 
dienst wordt gehouden op 
woensdag 15 december om 
15.00 uur.  Voor meer 
informatie kunt u contact 
opnemen met de dominee, 
broeder Uiterloo of met de 
geestelijk verzorger van het 
Henriette Roland Holsthuis, 
mevrouw Brecht Moolenaar. 



Srefidensi dienst
Zondag 21 november stond de 
preekdienst in het teken van 
Srefidensi.

De kerkzaal was weer prachtig 
versierd met de mooiste angisa’s. 
Ook onze broeders en zusters za-
gen er zoals elk jaar prachtig uit.

Broeder Wielingen heeft de dienst 
prachtig opgeluiserd.

Naast deze extra feestelijke zang 
begeleiding mochten wij ook weer 
genieten van de broeders Valpoort 
senior én junior op trompet.

Het was een feest! 
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korte foto impressie
Srefidensi dienst 2021
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Kerken roepen op tot klimaatgerechtigheid
De voorbereidingen voor de komende klimaattop van de 
Verenigde Naties (COP 26, 1-12 november 2021, Glasgow) zijn 
in volle gang, ook in de kerken. Steeds meer mensen raken 
doordrongen van de noodzaak om nú te handelen. De 
waarschuwingen in het laatste klimaatrapport van de VN liegen 
er namelijk niet om.

Het is de bedoeling dat de 190 deelnemende landen de af-
spraken uit het Parijse Klimaatakkoord (2015) omzetten in 
concreet beleid. Wat wordt er allemaal georganiseerd door en 
voor kerken? En wat kunnen individuele kerkleden bijdragen? 
Het Netwerk Schepping & Duurzaamheid van de Raad van 
Kerken heeft een handig overzicht gemaakt, voorzien van 
doorklik mogelijkheden voor meer informatie.
Lees meer: https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2021/09/
kerken-roepen-op-tot-klimaatgerechtigheid/ 

terugblik
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Retraite Oudstenraad
Van 12 tot en met 14 november is de 
OR met de dominee op retraite geweest.
Ieder met zijn eigen verwachtingen. 
Het hoofddoel was naast elkaar beter te 
leren kennen buiten de muren van 
Wi Eegi Kerki, brainstormen over het 
behoud en besturen van onze kerk.
Ook stond een bijbel studie op het 
programma. 13 november is in de EBG 
het Oudstefeest, hoe toevallig dat wij 
juist deze datum op retraite zijn en 
brainstormen over besturen.
Tijdens bijbel studie hebben wij uit het 
boek Matteus 23 gelezen: 
Want een is uw Meester en gij zijt allen 
broeders en zusters. Toeval bestaat niet.

Het was een inspirerende, leerrijke,  
bezinvolle en emotioneel weekend, 
waar wij nader tot elkaar konden komen.

Lieve gemeente laten wij als broeders en 
zusters het werk van onze Heer 
voortzetten met Hem als Leidsman en 
Oudste van Wi Eegi Kerki. 

Nathasia Struiken
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korte foto impressie
retraite Oudstenraad
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nieuws uit onze gemeenten
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Coronabeleid 
We hadden gehoopt om onze kerstdiensten weer in een 
normale setting te kunnen vieren. Helaas is de ontwikkeling rond 
de pandemie zodanig ernstig, dat de overheid zich genoodzaakt 
zag de maatregelen weer aan te scherpen. Dat heeft ook impact 
op ons gemeentewerk.

Voor onze gemeente betekent dat:

1. Wij houden de anderhalve 
meter afstand aan, zitten dus 
in de kerk op afstand. 
Ook de loopwegen blijven 
“eenrichtingsverkeer”, dus aan 
de kant van de entree lopen 
we de kerk binnen, aan de 
keukenkant is de uitgang.
2. Bij binnenkomst ontsmetten 
wij onze handen.
3. De mondkapjes blijven 
verplicht bij het verplaatsen 
in het gebouw, dus ook in de 
hal. Alleen als u zit mag u het 
mondkapje afzetten.
4. Wij zorgen voor een goede 
ventilatie. Gelukkig heeft onze 
kerk een krachtig 
ventilatiesysteem. Wij zetten 
het op maximaal. Dat heeft wel 
tot gevolg dat het in de kerk 
iets kouder is dan normaal. 

5. Er mogen maximaal 4 
personen bij elkaar komen. 
Groepen, kringen en koren zijn 
dus gestopt. Helaas.
6. Het kinder- en jeugdwerk 
blijft mogelijk. 
De zondagsschool gaat 
daarom ook gewoon door.
7. Alle diensten worden 
digitaal uitgezonden. 
Gemeenteleden die zich 
niet veilig voelen kunnen 
onze diensten vanaf thuis 
meevieren.

De meest ingrijpende 
verandering is dat 
bijeenkomsten later dan 17.00 
uur niet meer zijn toegestaan. 
Voor kerkdiensten geldt dat 
niet, er is echter door de 
minister een “dringende 
oproep gedaan om na 
17.00 uur geen kerkdiensten 
te vieren”. 
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EBG in gesprek (II.2)
Het programma EBG in Gesprek 
gaat tijdens het tweede seizoen op 
tournee langs verschillende 
gemeenten van de Evanglische 
Broedergemeente in Nederland. 
De aftrap van dat tweede seizoen 
was op zaterdag 9 oktober jl.
De tweede uitzending vond 
plaats op zaterdag 27 november 
2021 en om 19:00 uur.
Het programma was te gast bij de 
EBG Amsterdam-Stad en Flevoland 
en wel in de Koningskerk in 
Amsterdam. 
Het veelomvattende thema van deze 2e uitzending was 
“duurzaamheid”; een thema dat iedereen aangaat.
Andere onderwerpen die tijdens dit tweede seizoen aan bod 
komen, zijn: Omgaan met hoop, Verantwoording krijgen 
en/of nemen en opnieuw Zwart-Wit denken in de EBG. 

Uitzendingen staan verder gepland op 12-03-2022, 09-04-2022 
en 14-05-2022. 

We hopen u weer online of als publiek te mogen verwelkomen. 
Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar ingesprek@ebg.nl 

terugblik



JEUGD 
zondagsschool 
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Elke zondag is er zondagsschool in Wi Eegi Kerki en de 
Kinderkerst viering staat ook alweer voor de deur!

De eerste Adventskaars is al aangestoken en de kinderen staan 
alweer te popelen om ook de andere 3 kaarsjes aan te steken.

Op vierde Advent, zondag 19 december vieren we, als de 
maatregelen dat uiteraard toelaten, het grote Kerstfeest samen 
met de kinderen van de Crescendo. 
Komt allen!

aansteken van de eerste 
adventskaars 
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Zangles voor mannen
Hernhutters zijn vanouds 
mensen die veel zingen. Wij 
hebben altijd al een zangtra-
ditie; toch is het goed als wij 
erkennen
wi mus’ e singi moro furu

Wilt u toch het bewijs zien dat 
u wél goed kunt zingen?
Kent u iemand die graag zijn 
stem wil opbouwen tot een 
zangstem?
Heeft u een vriend die met u 
wil proberen te kijken en luis-
teren wat er te leren is bij de 
training van Wi Eegi Kerki?
Wilt u weten hoe laag/hoog u 
kunt zingen?
Bent u iemand die durft, om 
met meer zelfvertrouwen uw 
stem te willen laten klinken?
Weet u of u een bariton- of 
basstem hebt, of bent u een 
tenor?
Dat allemaal kunt u leren in de 
training.
U leert de noten te herkennen 
en u krijgt aanwijzingen om uw 
stem te verbeteren
U oefent uw stem.

 

In het nieuwe jaar begint een 
trainingscursus van Wi Eegi 
Kerki.

Beter willen zingen wil onder 
andere zeggen:
Zuiver zingen. Het wil ook 
zeggen dat u weet wat te doen 
als een lied voor u te hoog of 
te laag is.

De deelnemers zullen 
gegroepeerd worden in 
leeftijdsgroepen.

De bijdrage zal geen 
belemmering mogen zijn om 
toegelaten te worden. 

De oefendagen zullen bepaald 
worden aan de hand van de 
wensen van de deelnemers.

Voor inlichtingen kunt u 
contact opnemen met broeder 
Martin Heyde of met de 
oudstenraad.

martinheyde1@gmail.com
06 28360546

nieuws uit onze gemeenten
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SPOTLIGHT 
groepen en activeiten

Crea Club
Deze editie van onze Koranti staat de Crea Club in de spotlight. 
Een kort interview met zuster Annemarie Wielingen.

1) Waarom heeft u gekozen zich aan te sluiten bij de 
Crea Club van Wi Eegi Kerki?
‘Het is niet een bewuste keuze geweest mij aan te sluiten bij de 
Crea Club. Tijdens een gesprek – in de ontmoetingsruimte op 
de groene bank, raakte ik in gesprek met zuster Lydia Pont – en 
ik vertelde haar, dat ik in een bedrijf van mijn zus werk.
Een organisatie die handenarbeid aan werklozen in Amsterdam 
aanbiedt/verzorgt, met als doel de werklozen te motiveren en 
voor te bereiden op een betaalde baan. Ze vond het zo leuk en 
vertelde mij enthousiast dat ook te kunnen opstarten hier in Wi 
Eegi Kerki.
Ik heb toen samen met zuster Lydia het idee handen en voeten 
gegeven en het idee als verzoek ingediend bij de oudstenraad.

2) Wat betekent het om u op deze manier in te zetten voor het 
werk in Gods wijngaard?
‘Het geeft mij voldoening, zegeningen en genade.’

3) Sinds wanneer maakt u onderdeel uit van de Crea Club?
In juni van het jaar 2013 ben ik met wijlen broeder John Hiwat, 
vertegenwoordiger van de Crea Club in de Oudstenraad gestart. Het 
team bestond toen uit zuster Helianthe Spier (pastoraal), zuster Lidia 
Pont (adviseur) en zuster Willy Esajas (informatie en maatschappelijke 
thema’s).
Voor het dagelijks bestuur en leiding zijn verantwoordelijk zuster 
Annemarie Wielingen, Angela Tosch, Noritha Parmanand en vanaf 
november 2021 Judith Kuils.
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4) Wat is uw favoriete creatieve bezigheid?
Mijn favoriete bezigheid is mensen leren om zelf hun eigen 
kleding te maken. God geeft ons kennis, kennis die niet is om 
voor jezelf te houden maar om te delen met anderen. Ik ben 
dan ook trots als ik hun resultaat zie.

5) Omschrijf een typische Crea Club bijeenkomst. Hoe ziet zo’n 
bijeenkomst eruit?
Wij beginnen de Crea Club altijd met zang, gebed en een 
overdenking. Daarna mag ieder lid zelf bepalen wat zij wil doen; 
een mamjo maken, haken, breien, een vloerkleed knopen of lek-
ker niets doen en gewoon samen zijn. Wij hebben ook mannen 
die op de achtergrond de Crea Club een warm hart toedragen. 
Want de Crea is niet alleen voor vrouwen!
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6) Wat zijn uw wensen voor de toekomst van de Crea Club?
Wat ik voor de toekomst wens, is dat de Crea Club altijd mag 
blijven bestaan. En daarmee bedoel ik dat er voortgaan 
gewaarborgd blijft in Wi Eegi Kerki en dat een zuster of 
broeder het stokje zal overnemen.

7) Wat zou u graag nog kwijt willen of willen delen?
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Ook als er leden zijn 
die maar één keer in de maand zouden kunnen komen, vraag ik 
u om zich vooral aan te sluiten bij de Crea Club. 
Het is & blijft een leuke bezigheid. Uw leeftijd maakt niet uit. 
Ons jongste lid is 45 jaar jong.

Hartelijk dank voor uw tijd lieve zuster Annemarie en ga vooral 
door met onze Crea Club! Daar mogen we heel trots op zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met zuster 
Annemarie Wielingen.

Crea Club 
Woensdagmiddag 
13.00 – 16.00 uur 
06-14619719
Wi Eegi Kerki

in de spotlight
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OUDSTENRAAD 
nieuws van uw OR

Ledenadministratie 
Afgelopen zaterdag 28 november hebben drie gemeenteleden 
de online cursus voor het verwerken van onze ledenadministratie 
succesvol gevolgd.

Het is de bedoeling dat het team vanaf 1 januari 2022 onze 
ledenadministratie zal verzorgen.
Het team bestaat uit de zusters Marilyn Schmidt en 
Roline Hok-A-Hin en de broeders Armand Cairo, Stuard Krenten 
en Patrick van Leewaarde.
Binnenkort zal dit team aan de gemeente worden voorgesteld.

Penningmeester legt functie neer 
Zuster Claire Olf heeft te kennen gegeven om per 31 december 
a.s. haar werkzaamheden als penningmeester van onze 
gemeente te willen beëindigen. 
Zuster Olf was in mei 2021 zuster Gacia Braafheid in deze functie 
opgevolgd. We respecteren deze stap alhoewel wij haar besluit 
betreuren. 
Wij danken zuster Claire voor haar inzet voor het werk van de 
gemeente Amsterdam Zuidoost / Wi Eegi Kerki.
De Oudstenraad zal binnenkort een sollicitatie procedure 
opstarten om een opvolger te vinden.
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Boekentafel
Bij de boekentafel komen we elke zondag na de dienst de 
zusters Vicky Esajas, Judith Kuils en sinds oktober van dit jaar 
ook zuster Santoucha Weinchard tegen. Altijd vriendelijk en klaar 
om iedereen te helpen die een verzoek heeft.

In deze editie kort wat weetjes & ervaringen van zuster Judith:
In het verleden heeft Judith heel veel gelezen. Voor zuster 
Judith gold liever een goed boek en veel lezen in plaats van 
dansen & feestjes. 
Nu is het lezen veel minder in verband met tijd & ruimte gebrek 
naast het vele lezen op kantoor als onderdeel van haar baan bij 
de Sociale Verzekeringsbank.

Judith vindt het heel leuk om bij de boekentafel te staan en 
maakt heel graag een praatje met iedereen die langskomt. Het 
assortiment is de afgelopen periode minder breed geworden. 
De doelgroep die geïnteresseerd is bestaat voornamelijk uit 
senioren die graag cadeautjes kopen voor kinderen en 
kleinkinderen.



Een kleine greep uit de favorieten zijn bijvoorbeeld; Mijn eerste 
Bijbel, handgeschreven exemplaren van het ‘Onze Vader’ in het 
Surinaams & Nederlands, Bijbel kaarten en cadeau enveloppen. 

Tijdens de eerste fase van de Covid pandemie waren de mond-
kapjes voorzien van het EBG-lam ook een gewild artikel en 
werden deze veel gekocht als weggeef cadeau.

Judith zou het fijn vinden als het assortiment weer wat 
breder zou worden en geeft aan dat de EBG-paraplu goed 
wordt verkocht sinds deze een fijne aanbieding heeft van €20 
voor €15. 

Ook kijkt zij uit naar de verkoop van de Suriname Kalender. 
Een vraag die geregeld terugkomt is het verzoek om de 
Surinaamse Dagteksten boekjes. Die hebben namelijk zulke fijne 
grotere letters. Wat het lezen heel aangenaam maakt!

Wanneer er een doopdienst op het programma staat merkt 
Judith ook op dat er een andere doelgroep hun weg naar de 
boekentafel vindt. Voor in de toekomst zou de focus en de 
uitdaging bijvoorbeeld kunnen zijn: ‘Hoe maken we het assorti-
ment voor een zo breed mogelijk publiek.’
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bij de boekentafel

Cadeautip voor Kerst?
Geef het dagtekstenboekje 2022 
cadeau. 
Die zijn nu nog op voorraad.
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nieuws van Crescendo

Beste Broeders en Zusters,

Het Bestuur van de Crescendoschool wenst u hierbij allemaal 
van harte: hele Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Wij willen u ook vooral bedanken voor uw gebeden dit jaar, 
voor een goed herstel, ontwikkeling en voortgang van onze 
Crescendoschool.
Het Bestuur is verheugd u nu al te kunnen vertellen dat we 
begin november dit jaar mondeling van de Onderwijsinspectie 
te horen hebben gekregen dat we op de goede weg zijn. Na 
een door hen opnieuw uitgevoerd herstel onderzoek, is hun 
conclusie dat er goede vooruitgang in de school is geboekt.

Het volledige Crescendo-team en de medezeggenschapsraad 
hebben het afgelopen jaar hard gewerkt. Maar ook de 
ouders en leerlingen en daarvoor zijn wij als Bestuur dan ook 
heel dankbaar. Ook in het volgend jaar gaat het Bestuur hier-
mee in gezamenlijkheid en met u verder. De goede status van 
de school en het hoge aantal leerlingen vanaf de oprichting in 
1993, is het doel dat wij voor de EBG gemeenschap in 
Amsterdam en omstreken nastreven. 
Alle ouders nodigen wij dan ook vooral uit hun (klein-)kinderen 
op de Crescendoschool in te blijven schrijven.

Het Bestuur is verder ook blij u mee te delen dat per 1 januari 
2022, de heer Dwight Wielingen uit Almere voor onbepaalde 
tijd in dienst treedt als de nieuwe directeur.
Begin volgend jaar zullen wij u en de ouders verder op de 
hoogte stellen van de bereikte vooruitgang als er ook een 
schriftelijk verslag van de Onderwijsinspectie is ontvangen. 
Dan volgt ook een nadere kennismaking met onze nieuwe 
directeur.

Muriël Dagliesh
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Nancy Zeefuik
In deze editie ook een extra dankjewel voor zuster 
Nancy Zeefuik. Niet alleen voor haar prachtige muzikale 
bijdrage tijdens de diensten die wij vieren, maar ook haar 
initiatieven voor de verzorgingstehuizen in ons geliefde 
Suriname.

Zij bedankt op haar beurt ook alle gemeenteleden die hun 
steentje hebben bijgedragen als het gaat om alle donaties die 
zij voor haar actie heeft mogen ontvangen.

GRANTANGI 
Dankzegging

Keuken
Een extra dankzegging voor de keukengroep. Niet alleen 
elke week voor het over heerlijke menu maar ook voor alle 
extra activiteiten en initatieven zoals bijvoorbeeld de 
Srefidinsi loterij! De opbrengst was €170,00.

De dozen zijn inmiddels 
onderweg en wij volgen deze 
tot aan de aanbieding in 
huize Ashiana.

Dus een groot dankjewel ook 
ván zuster Nancy aan alle lieve 
broeders & zusters die hebben 
gedoneerd!
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Wi Eegi Kerki in een nieuw licht
Twee dagen lang waren drie 
broeders druk in de weer om de 
lampen in de hal van onze kerk te 
vervangen. 

Door de hoogte van de hal niet 
zomaar een klusje. Er was een 
speciale stellage nodig van 
8 meter hoog. Gelukkig konden 
wij die lenen van onze 
zustergemeente, de Koningskerk. 

De ingang van onze kerk straalt nu 
in een nieuw licht.

Wat voor de kerkgangers nog 
zichtbaarder is: ook de lamp van 
de ster werd bij deze gelegenheid 
vervangen. Zo verlicht hij onze 
diensten in Advent. 
Hartelijk dank aan de broeders 
Guno, Harold en Lucien.

EBG Zuidoost – reis naar Herrnhut
Op 17 juni 1722 begonnen vluchtelingen uit Moravië met de 
bouw van een huis in de buurt van Berthelsdorf in 
Oost-Duitsland. Wat klein begon groeide uit tot een stad die de 
bewoners later Herrnhut noemden. 17 juni 1722 was een nieuw 
begin voor onze kerk, de Broedergemeente.
De 300ste verjaardag wordt dan ook in Herrnhut groots gevierd. 
In de feestweek rond 17 juni 2022 zijn er tal van diensten en 
activiteiten, concerten en tentoonstellingen.
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De Broedergemeente Amsterdam Zuidoost nodigt u uit mee te 
vieren. Wij plannen een reis van maandag 13 juni t/m maandag 
20 juni, met als hoogtepunt de herdenkingsviering op 17 juni 
en de feestelijke dienst op zondag 19 juni. Wij gaan met de bus 
vanaf Zuidoost. Wij logeren in het gastenverblijf ‘Komensky’ van 
de Broedergemeente in Herrnhut (alleen tweepersoonskamers!).
Naast het bezoek van diensten en tentoonstellingen maken we 
kennis met de rijke geschiedenis van de Broedergemeente. 
We gaan naar de plaats waar elk jaar de Dagteksten worden 
getrokken, we bezoeken het Zendingsmuseum waar o.m. veel 
voorwerpen uit Suriname tentoongesteld worden en wij nemen 
een kijkje in de Sternemanufaktur, waar de Hernhutter sterren 
gemaakt worden. Ook onze ster in Wi Eegi Kerki komt daar 
vandaan. Naast de ontmoeting met broeders en zusters uit vele 
landen en de kennismaking met onze geschiedenis is de reis ook 
bedoeld om elkaar beter te leren kennen, een tijd van vorming, 
gemeenteopbouw en uiteraard ook van gezelligheid.
Op dit moment zijn alleen het hotel en de bus vast geboekt. De 
plannen worden nu verder uitgewerkt. Daarom kan de prijs ook 
pas worden bekend gemaakt als het definitieve programma klaar 
is. Als u belangstelling heeft voor deze reis, noteer de datum in 
uw agenda en meld u aan via de mail: gill@ebgzuidoost.nl
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De verzending van onze 
gemeentebrief is met hoge 
kosten verbonden. Per uitgave 
zijn het ca. € 2.000 voor 
papier, printen en posten. 
Graag willen wij in het kader 
van de bezuinigingen op deze 
kosten besparen. Wij passen 
daarom ons beleid aan en 
vragen onze lezers om 
medewerking.
Voorop staat, dat wij er ook 
in de toekomst op willen 
toezien dat iedereen die onze 
gemeentebrief leest hem ook 
ontvangt. We zijn blij dat onze 
gemeentebrief druk gelezen 
wordt en willen dat ook verder 
zo houden. U kunt onze 
gemeentebrief in de toekomst 
op drie verschillende manieren 
ontvangen:

1. De digitale versie van Wi 
Eegi Koranti – gratis voor 
iedereen
Van veel lezers hebben we 
gehoord dat ze aan een 
digitale versie de voorkeur 
geven voor een uitgeprint 
exemplaar. Aan deze wens 
beantwoorden wij met de 
Wi Eegi Koranti digitaal.
We verzenden onze
 

gemeentebrief in de toekomst 
als pdf bestand aan iedereen 
die hem wil ontvangen. 
Dat kan via de mail op de 
computer, maar ook via 
WhatsApp of een andere app 
op de mobiele telefoon. 
Iedereen is vrij om dit bestand 
met anderen te delen. 
De gemeentebrief zal ook via 
een link op onze website te 
downloaden zijn.

2. De geprinte versie – gratis 
voor betalende leden van de 
EBG Amsterdam Zuidoost
Omdat de digitale versie voor 
onze gemeente de 
goedkoopste manier is om de 
Wi Eegi Koranti te versturen, 
heeft zij onze voorkeur. Er zijn 
echter mensen die liever een 
geprinte versie op papier lezen. 
Dat is ook in de toekomst geen 
enkel probleem. Voor leden die 
hun kerkelijke bijdrage betalen 
is de printversie ook in de 
toekomst gratis te ontvangen. 
Mensen die geregeld naar de 
kerk komen kunnen hem in 
Wi Eegi Kerki ophalen. Op wens 
wordt de gemeentebrief ook 
met de post toegestuurd. Voor 
betalende leden die hiervoor 
kiezen verandert dus niets.

Verzending Wi Eegi Koranti via de post



3. Het Wi Eegi Koranti abonnement – tegen de kostprijs 
Iedereen, lid van onze gemeente of niet, kan zich ook op onze 
gemeentebrief abonneren. We vragen hiervoor niet meer dan 
de kostprijs voor printen en verzending. 
De prijs voor 5-6 uitgaven per jaar is op dit moment € 15 per 
jaar. Wij vragen de abonnees om het bedrag van tevoren over te 
maken.

Wij vragen onze lezers om voor een van de drie vormen in te 
schrijven via het bijgevoegde formulier.

Inschrijfformulier Wi Eegi Koranti – Gemeentebrief van de 
EBG Amsterdam Zuidoost.
Graag een van de vier opties aankruisen.

o Ik wil graag de gemeentebrief gratis ontvangen via de mail.
 Mijn e-mailadres is:……………
o Ik ben betalend lid van de EBG Zuidoost en wil de 
 gemeentebrief graag in de kerk ophalen (laten).
o Ik ben betalend lid van de EBG Zuidoost en wil de 
 gemeentebrief graag gratis per post ontvangen.
o Ik wil graag een abonnement van Wi Eegi Koranti. 
 Het bedrag van € 15,00 maak ik over naar Rabobank 
 NL07RABO.0161.3569.07 t.n.v. EBG Amsterdam Zuidoost 

naam:
voornaam:
straat:
postcode en woonplaats:
email/06 nummer:

U kunt zich ook inschrijven via een mailtje naar 
koranti@ebgzuidoost.nl
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TALENTEN 
 onze gaven & nieuws van de Penningmeester

€25 actie 
Zoals aangekondigd herintroduceren wij de Wi Eegi Kerki 
€25 actie. Want wij gaan zeker door! 

We starten de campagne met nieuwe impulsen weer op. 
Als u niet kunt wachten neem dan voor meer informatie over 
wat u nu al kunt doen, contact op met broeder Armand Cairo. 
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1e collecte 2e collecte 3e collecte digitaal
3 oktober  € 114,76  € 91,57  € 151,40 € 182,62

10 oktober  € 112,18  € 111,10  € 147,85 € 93,92

17 oktober  € 115,42  € 123,09  € 179,76 € 102,84

24 oktober  € 99,65  € 117,75  € 126,60 € 47,50

31 oktober  € 192,96  € 136,85  € 148,40 € 138,84

Totaal  € 634,70  € 580,39  € 754,01 € 565,72

7 november  € 168,02  € 148,67  € 144,25 € 101,61

14 november  € 104,65  € 111,95  € 105,60 € 85,00

21 november  € 155,60  € 178,19  € 153,97 € 60,00

Totaal  € 428,27  € 438,81  € 403,82 € 246,61

Collecten overzicht oktober - november 2021

Lieve gemeente, een hartstochtelijk 
dank u wel voor al uw gulle gaven.



Kerkelijke Bijdrage
Vele van u hebben gehoor 
gegeven aan onze oproep om 
de financiën van uw Kerkelijke 
Bijdragen onder de loep te 
nemen voor het einde van het 
jaar.

Hartelijk dank daarvoor!

Zoals aangegeven is de 
Kerkelijke Bijdrage die 
gemeenteleden betalen, 
de basis om alle kosten van 
de gemeente ook te kunnen 
dragen & betalen. 

U kunt met al uw vragen 
terecht bij uw oudstenraad en 
uiteraard de penningmeester. 

Samen met de 
penningmeester kan er 
eventueel per situatie naar een 
mogelijke oplossing worden 
gekeken mocht die nodig zijn.

De kerkelijke bijdrage is vanaf 
1 januari 2018 vastgesteld op 
3% van het netto-inkomen met 
een minimum van € 15,- per 
maand. 
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Broeder Robert test 
het pinapparaat.

Pinnen in WEK
Lieve gemeente, tegenwoordig 
kunnen we in ons kerkgebouw 
ook betalingen doen met de pin!

Super handig en nog veiliger.



Redactie
zr. Cindy Chan A Hung
br. Markus Gill
koranti@ebgzuidoost.nl

Voor een digitale versie van Wi Eegi Koranti, stuurt u een email 
naar koranti@ebgzuidoost.nl. 
U kunt de gegevens ook mondeling doorgeven aan één van de 
oudstenraadsleden.

Volgende editie
Kopij vóór 15 januari 2022
Deze uitgave van Wi Eegi Koranti gaat tot 5 februari. 
De volgende editie ontvangt u eind januari. Wij vragen uw kopij 
vóór 15 januari naar koranti@ebgzuidoost.nl te sturen.

REDACTIE 
informatie 
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Wie bij Mij komt, zal ik niet wegsturen. 
Johannes 6:37

Een gezegend Kerstfeest en 
een gezond & vreugdevol Nieuwjaar.



EBG Amsterdam Zuidoost
Krommehoekstraat 136, 
1104 KV Amsterdam Zuidoost 
Kerkcentrum “Wi Eegi Kerki”
Telefoon: 020 663 71 88
secr.or@ebgzuidoost.nl
Website: www.ebgzuidoost.nl

Oudstenraad
zr. Rita Harry (voorzitter/secretaris) 
06 11 31 02 15  
harryrita@ziggo.nl

ds. Markus Gill (vicevoorzitter)
06 41 69 19 84 
gill@ebgzuidoost.nl

br. Robert Bruining
06 13 30 40 98 
r-a-bruining@live.nl

br. Armand Cairo
06 11 04 72 05 
caiaman@hotmail.com

zr. Cindy Chan-A-Hung
06 22 02 46 16 
cindy@ebgzuidoost.nl

zr. Claire Olf (t/m 31 december)
06 84 07 23 08 
penningmeester@ebgzuidoost.nl

zr. Milita Herfst 
06 38 37 20 81 
melitiaherfst@hotmail.com

zr. Norita Mac-Intosch
06 34 47 36 92 
noritamacintosh@outlook.com

zr. Nathasia Struiken 
06 51 79 37 23 
struikenn@hotmail.com

Predikant
ds. Markus Gill 
06 41 69 19 84

Pastoraal medewerkster 
zr. Rita Harry 
06 11 31 02 15

Penningmeester
zr. Claire Olf (t/m 31 december)
06 84 07 23 08
penningmeester@ebgzuidoost.nl

Algemene bankrekening : 
Rabobank NL07RABO.0161.3569.07 
t.n.v. EBG Amsterdam Zuidoost 

Bouwfonds : 
Rabobank NL10RABO.0139.4737.50
t.n.v. EBG Amsterdam Zuidoost 

Synode Afvaardiging 
zr. Hanna Molly     zr. Lydia Pont

CONTACT 
we blijven met elkaar in verbinding 

december 2021 - januari 2022 nummer: 4 jaargang: 35


