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Nieuwjaar
 
 
Goede God, we zijn een nieuw jaar begonnen.
Het is nog onbevlekt, ongebruikt. Het ligt voor ons
als iets nieuws
 
In alles wat nieuw is, schuilt de belofte dat ook in
ons alles vernieuwd wordt, dat het beter wordt. De
eerste uren van het nieuwe jaar zijn alweer voorbij.
Zo wordt het nieuwe met iedere seconde een
stukje verder verbruikt.
 
Schenk mij behoedzaamheid, zodat ik het nieuwe
dat u mij aanbiedt, met een nieuw hart opneem,
zodat er iets nieuws in mij kan groeien.
 
Vernieuw mijn hart, vervul met uw Geest mijn rela
ties, mijn vriendschappen, mijn partnerschap, mijn
omgang met mijn collega’s.
 
Geef ons een nieuwe kans, opdat we nieuwe
wegen met elkaar mogen gaan, opdat er iets
nieuws in ons kan groeien.
 
Zegen dit nieuwe jaar, opdat het een jaar van heil
wordt, opdat wonden helen, wat gebroken is ver
bonden wordt en wat verstard is opbloeit tot nieuw
leven.
 
 
 
Uit: Mijn gebedenboek / Anselm Grün
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Voorwoord
 

Goede voornemens 
 
Een nieuw jaar staat voor de deur en veel mensen maken
allerlei goede voornemens. Maar aan de andere kant
weten we dat onze goede voornemens in het nieuwe jaar
vaak geen lang leven beschoren zijn. Goede voornemens.
Het zijn keuzes, beslissingen die de houding bepalen
waarmee u een situatie benadert. En die grondhouding
bepaalt het uiteindelijke resultaat. Met de juiste voorne
mens gaat u een gelukkig Nieuwjaar tegemoet!
 
Het nieuwe jaar brengt ook veranderingen met zich mee.
In 2018 ontvangt u de Vierklank maar liefst 5 keer. De publi
catie van het magazine gaat nu volgens het kerkelijk jaar
lopen, zodat het beter aansluit bij de belangrijke feestda
gen van de kerk en het kerkelijk seizoen. Met deze veran
dering komt de Vierklank uit op 1 maart, 1 juni, 1 september
en 1 december. Deze uitgave is een extra editie om de
maanden januari en februari te overbruggen.
 
Ook worden in 2018 meer regionale diensten gehouden.
Het zijn er twaalf! In de rubriek Vraag en Antwoord leest u
daar meer over. In het nieuwe jaar gaan de vrouwen van
de vrouwensoos in Zaandam met elkaar bekende en on
bekende vrouwen in de Bijbel ontdekken. Met de voorge
nomen reis naar Duitslands treden wij in de voetsporen van
Martin Luther.
 
Belangrijkste is dat in het nieuwe jaar God centraal staat in
ons leven. Samen moeten wij ons dingen voornemen en
elkaar aanvuren en bemoedigen.  Als we de rijkdom aan
goede voornemens die de Bijbel ons aanreikt ter harte
nemen en onze basishouding erdoor laten bepalen, dan
volgt onvermijdelijk Gods zegen, die ook het komende jaar
in ons leven en in onze omgeving zal doorwerken.
 
 
                                                                   Nancy Bipat-Mokkum
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Overdenking
 
God zegt: Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit
de bron met water dat leven geeft.
Openbaringen 21:6
 
Wij hebben geen tekort aan water. Wij zijn eerder
bang voor een teveel aan water. Er is altijd voldoende
gezond drinkwater als wij de kraan opendraaien. Een
enkele keer worden wij gewaarschuwd, als er b.v. een
vreemd stofje in het grondwater terecht is gekomen.
Maar over het algemeen hoeven wij ons geen zorgen
te maken. En wij hoeven ook niet veel voor ons water
te betalen. Daarom is het voor ons moeilijk om het
beeld goed te plaatsen, dat Johannes hier in Open
baringen gebruikt.
 
Voor zijn eerste lezers was dat waarschijnlijk anders.
De christenen in Israël en Klein-Azië wisten dat water
ook schaars kon zijn. De bronnen, meestal buiten de
steden en dorpen gelegen, konden in de zomer
weleens droog vallen of alleen maar nog brak water
geven. Dan was het oppassen geslagen voor ziektes
en uitdroging. Voor deze mensen was een belofte,
om ‘vrij water uit de bron’ een mooi vooruitzicht.
 
Maar net als zij begrijpen wij het beeld uiteindelijk wel.
Want dorst hebben wij allemaal. Als het niet dorst naar
sprankelend water is, dan toch dorst naar geluk, naar
leven, naar rijkdom. Zou God ons dit hier beloven?
Zou hij als de spreekwoordelijke goede fee uit het
spookje al onze verlangens willen vervullen. Kunnen
wij met Gods hulp volmaakt gelukkig worden?
 
Als je het slot van Openbaringen leest, dan zou je dat
kunnen denken. In hoofdstuk 21 beschrijft Johannes
het visioen van de toekomst. Een stad zal verschijnen,
het nieuwe Jeruzalem, waarin mensen in vrede met
elkaar kunnen wonen. En God zal in hun midden
wonen. In deze stad hoort ook water, zodat iedereen
kan drinken, zoveel hij of zij nodig heeft. Maar het is
geen wijn.
 
Een veilige woonplaats, leven in vrede, verblijven in
de nabijheid van de schepper en behoeder van het
leven, dat zijn basale, fundamentele wensen. Ze gaan
over dat wat wij dringend nodig hebben om te leven.
Ze zijn geen overbodige luxe, waar wij van kunnen
dromen, maar die wij niet echt nodig hebben om te
leven. Nee, dit wat in dit ‘hemels Jeruzalem’ aan de

mensen wordt beloofd, zijn noodzakelijke dingen.
 
Het ‘water’ voegt hier nog iets aan toe. Het hoort bij
de voedingsmiddelen, die wij mensen dringend
nodig hebben om te leven. Het voorziet ons van be
langrijke bouwstoffen voor ons lichaam. Zonder water
kunnen wij geen gezond leven leiden. Een bron is
daarnaast een belangrijke plek van gemeenschap.
Hier kwamen mensen niet alleen om water te halen.
Ze ontmoetten elkaar om nieuws uit te wisselen, elkaar
van hun wel en wee op de hoogte te brengen en
elkaar steun en troost te verlenen. Een ‘bron van le
vend water’ voedt lichaam en ziel, hij brengt gezond
heid en gemeenschap.
 
Aan begin van een nieuw jaar leven vele verwachtin
gen en wensen. Bij de meesten zullen gezondheid en
vrede in de familie hoog op het verlanglijstje staan.
Maar wij hopen ook dat de vrede behouden blijft en
mensen op een goede en fatsoenlijke manier met
elkaar kunnen leven. Voor sommigen zullen de wen
sen nog eenvoudiger zijn: voldoende eten, een dak
boven het hoofd en werk om van te leven. Hoe dan
ook, het visioen van Johannes, de belofte van ‘drinken
uit de bron van levend water’ zal ons in 2018 als woord
van het jaar begeleiden. Het biedt uitzicht, belofte en
opdracht - voldoende om een heel jaar ermee te
leven.
 
Stefan Bernhard
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Conciliair Proces
2017
Fair Trade or not?
 
Het enige waar ik aan kon denken toen ik om 7 uur ’s
ochtends in de trein naar Dresden stapte, was dat er
hopelijk aan het einde van de reis Kaffee en Kuchen
 op me zou wachten. Negen uur later zat ik  in een
kerk gelukzalig met koffie en een kwarktaart op
schoot, maar het was natuurlijk niet de reden waarom
ik deze reis had ondernomen. Dit jaar vond het Con
ciliair Proces plaats in Dresden en ik was gestuurd als
(jeugdige) afgevaardigde van de EBG Noord-Hol
land. Wat het Proces precies was, wist ik van te voren
niet. Maar ik bleek er veel aan te hebben.
 
Het Conciliair Proces is ooit ingesteld door de Synode.
Het zou een constante groep mensen moeten zijn,
die elkaar jaar bij elkaar kwamen om op een theore
tische én praktische manier te praten over thema’s,
die te maken hadden met vrede, gerechtigheid en
behoud van de schepping. Eigenlijk de thema’s waar
meer verdieping  voor nodig was, dan dat de Synode
kon geven. Dit jaar was het thema Duurzaamheid.
God heeft ons tenslotte deze aarde gegeven, het is
aan ons om er goed voor te zorgen.

 

 
Hoe dat te doen? We kregen verschillende workshops
gedurende het weekend, over producten zoals soja,
cacao en koffie, maar ook over hoe een gemeente
volledig Fair-Trade kan worden. De laatste workshop
werd gegeven door twee zusters uit Zeist, aangezien
die gemeente al jaren Fair-Trade is. Het was niet

makkelijk in het begin, zo vertelden ze, maar ze heb
ben het gered. Nu wordt er enkel nog Fair-Trade koffie
en thee geschonken, is er een eigen Fair-Trade winkel
en geven ze meer aan Fair-Trade projecten dan eerst.
 
Met enkel koffie en thee schenken ben je er nog niet.
Een lezing, gegeven door twee medewerkers van het
Oecumenisch centrum Dresden, leerde ons hoe een
gemeente duurzaam kan worden. Denk hierbij aan
zo min mogelijk plastic gebruiken en bij een feest te
kiezen voor minder vlees maar wel biologische
groenten te serveren. Ook hier werd nog eens bena
drukt dat het niet makkelijk is, maar met vele mensen
prima te redden.
 
Het is het doel ook waard om je voor in te zetten. Dat
soja bijvoorbeeld voor ontbossing zorgt, weten velen.
Maar dat  pesticiden, nodig om de grote vraag naar
soja aan te kunnen, al mensenlevens in Zuid-Amerika
heeft gekost, niet. De grote vraag is er omdat Europa
een ontzettend hoge vleesproductie heeft. Zo hoog,
dat wij met zijn allen het niet eens op krijgen. Gevolg
daarvan is dat het overgebleven vlees voor een
dumpprijs wordt verkocht op de Afrikaanse markt,
waar daarom de eigen bedrijven daar niet van de
grond komen. Soja heeft dus wereldwijde gevolgen.
Het is makkelijk dan het hoofd te laten hangen: wat
kan een individuele consument als ik immers doen
tegen een wereldprobleem? Heel veel, zo blijkt. Het
helpt alleen al als ik mijn vleesconsumptie met 50%
verminder. De helft minder, dat moet toch wel lukken
bij de volgende gemeentebarbecue? Tip: groenten
zijn ook erg lekker gegrild.
 
Het was, al in al, een leerzaam weekend. Uiteindelijk
is het de bedoeling, dat wat ik allemaal geleerd heb,
ook aan u in de verschillende gemeenten wordt ver
teld. Als eerste stap heb ik in ieder geval al mijn eigen
to-go beker van bamboe gekocht. Zodat de kopjes
koffie op weg naar de kerk niet meer uit wegwerpbe
kers komen.
 
Alrun Bernhard
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Bezinningsweekend
2017
 
 
In Callantsoog werd het bezinningsweekend met de
medewerkers van onze gemeente gehouden. Als
voortzetting van de conferentie van 17 juni  is het
thema: “Groeiend geloven” aangehouden.
 
Op de conferentie stelde de workshopleider broeder
Van Engel een mooie vraag. Hij vertelde dat hij geen
lid van de kerk is maar wel in God gelooft. Hij zei “Zeg
mij nu maar eens, waarom ik naar uw EBG zou moe
ten komen!” De workshop ging verder over het beeld,
dat wij onze kerk naar buiten dragen en hoe dit beeld
door anderen wordt gezien en ervaren. ‘Branding’
heet dat in marketingtermen.
Broeder Van Engel was daarom uitgenodigd voor het
weekend om hiervoor enkele richtlijnen te geven .
Twee belangrijke punten waar we verder op gaan
borduren zijn: Wie is de EBG en hoe kunnen wij onze
jongeren bereiken. We zullen bochten moeten
maken, door bijvoorbeeld  activiteiten te ontwikkelen
voor  en met nieuwe doelgroepen. Een groep van 5 
gemeenteleden  gaat de punten uitwerken. In maart
2018 horen wij wat uit de bus is gekomen.
 
Ook hebben wij samen met de broeders en zuster
weer gezellig kunnen praten, eten en zingen. Helaas
was het geen wandelweer, voor het halen van een
frisse neus.
 
Broeder Bernhard had voor een mooi aandenken
gezorgd, nl. de Orde van het Theelepeltje. Je kunt het
dragen als teken dat je mensen verbindt en het ideaal
van de Orde van het Theelepeltje waar maakt, door
ook in kleine dingen, in welke vorm dan ook, iets voor
de samenleving te betekenen. Geweldig!
 
Na het drinken van de verbondsbeker en uiteraard
het zingen van een lied, gingen wij allen richting
Alkmaar voor de regionale dienst. Al met al is het weer
een zeer “vruchtbaar” weekend geweest.
We hebben geleerd wat de drie dimensies zijn van de
kerk namelijk: omgaan met God, gemeenschap met
elkaar en dienstbaarheid aan de wereld.
 
 
 

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals:
wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als
vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets
bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank
Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God,
die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedach
ten in Christus Jezus bewaren. Filippenzen 4 :4-7
 
Esther Bonoo en Elisabeth Hoogeboom
 
 

 

6



Orde van het
Theelepeltje
Aan het eind van de bezinningsdagen in Callantsoog
heeft br. Bernhard de aanwezigen tot 'leden in de
Orde van het Theelepeltje' gemaakt. Dit als dank voor
hun bijdrage en als aanmoediging om zich met kleine
en grote initiatieven in te blijven zette voor een betere
wereld. Wat de Orde van het Theelepeltje is leest u
hieronder.
 
 
 Een uitslaande brand!  Wat doe je...?
 
Wanneer je getuige bent van een grote ramp, bijvoor
beeld een uitslaande brand, dan kun je drie dingen
doen:
 * Rennen voor je leven, zo snel als je kunt, en degenen
die niet kunnen rennen aan  hun lot overlaten.
* Een boze brief schrijven aan de redactie van je krant
en eisen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor
handhaving van de brandveiligheidseisen uit hun
ambt worden gezet of gedegradeerd worden. Je kunt
ook oproepen tot demonstreren.
* Een emmer water op het vuur gooien. En als je geen
emmer hebt, dan een glas water. En als je geen glas
hebt neem je een theelepeltje water. Iedereen heeft
wel een theelepeltje.
 
Een theelepeltje is heel klein en het vuur is enorm,
maar we zijn met miljoenen en ieder van ons heeft
wel een theelepeltje.
 
Ik zou wel de Orde van het Theelepeltje willen oprich
ten. Mensen die dezelfde houding hebben als ik: niet
weglopen, geen brieven schrijven! Maar daadwerke
lijk een bijdrage leveren aan een effectieve oplossing
van problemen.
En ik zou hen willen vragen een klein theelepeltje op

hun revers te dragen, zodat we elkaar herkennen als
leden van dezelfde beweging, dezelfde broeder
schap, dezelfde orde, De Orde van het Theelepeltje.
 
Dit is mijn filosofie in een notendop of, zo u wilt, in een
theelepeltje.
 
Gedeelte uit een interview met Amos Oz, vrij vertaald
uit het Engels.
 
Diverse uitslaande branden zijn gaande: terrorisme,
haat zaaien, ontheemding, honger, wapengeklet
ter.... Wat kun jij doen? 
 
Onze droom!
 
Samen
Ieder van ons is als lid van een wereldbevolking van
7.000.000.000 mensen niet meer dan een mier in een
mierenhoop die hooguit een theelepeltje bij kan
dragen aan de wereldvrede. Maar door samenwer
king kunnen we wonderen verrichten.
 
Verscheidenheid
Ieder van ons is uniek. Dat is een groot goed. Door
deze verscheidenheid vormen we samen een onuit
puttelijke bron van creativiteit. Maar het kan ook tot
conflicten leiden als we ons niet toeleggen op verbon
denheid.
 
Verbondenheid
Samen met theelepeltjes werken aan een wereld
waarin iedereen beschikt over de noodzakelijke le
vensbehoeften en zich thuis voelt vraagt van ieder
van ons aanpassingsvermogen, maar vooral toleran
tie, respect en compassie.
 
De Orde van het Theelepeltje is erop uit een bijdrage
te leveren aan de realisatie van het motto:
 
Samen voor Verscheidenheid in Verbondenheid -
DOE MEE!
Bron: Orde van het theelepeltje – www.theelepeltje.nl
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Regionale dienst
Laten zien wat je gelooft
 
 
Op 12 november is de regionale dienst in Alkmaar
gehouden. Na het bezinningsweekend kwamen de
broeders en zusters in
de stromende regen 
bijeen voor de geza
menlijke dienst. De
dienst werd geleid
door br. Bernhard en
zr. Helmholt bege
leidde ons op het
orgel. Ook het koor
van Haarlem heeft enkele liederen ten gehore ge
bracht.
 
Alle gemeenteleden kregen tijdens de dienst een
lichtje om mee naar huis te nemen: "Ik wandel in het

licht met Jezus".
 
Er is een filmpje over
het project van zr. Je
well Filé getoond. Zr.
Jewell is naar Surina
me geweest en heeft
verschillende basis-

en middelbare scholen bezocht en de kinderen van
pakketten met de primaire schoolbehoeften voorzien.
Dit is mogelijk geweest door de financiële hulp van
Nederlandse bedrijven. Het was mooi om de blijde
gezichten van de schoolkinderen te zien.
 
In de dienst heeft br. Aart Schalkwijk ons verteld over
de vele werkzaamheden van het ZZg en hoe hij in het
zendingswerk verzeild is geraakt. Hij heeft  financiële
hulp gevraagd van
de EBG leden voor de
seniorenhuizen in Su
riname. Door het
achterstallig onder
houd van de huizen
Francis en Albertina
heeft men dringend de financiële steun uit Nederland
nodig.
Na de dienst hadden we nog een gezellig samen zijn
onder het genot van een heerlijke kop soep.

Synode verkiezing
De stemmen zijn geteld
 
In november hebben wij een synodelid mogen kiezen.
Dit synodelid zal de EBG Noord-Holland voor de ko
mende zes jaar in de synode vertegenwoordigen. De
synode is het hoogste orgaan van onze kerk en be
paalt in hoge mate het beleid van de EBG. Jammer
genoeg was er slechts 1 kandidaat voor deze verkie
zing, nl. zr. Lilian Stuger-Kembel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U heeft uw stem uitgebracht. Tijdens de regionale
dienst op 12 november in Alkmaar zijn de stemmen
geteld door de verkiezingscommissie.
 
Zr. Lilian Stuger-Kembel is opnieuw gekozen als syno
delid voor de EBG Noord-Holland. Wij wensen haar
veel wijsheid en Gods zegen toe.
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Personalia

br. M.W. Monkau 8 januari 75 jaar Haarlem

zr. C. van Heek- Kembel 10 januari 55 jaar Zaanstad

zr.  L de Graaf- Koulen 16 januari 40 jaar Zaanstad

zr. E. Esajas 26 januari 75 jaar Alkmaar

zr. B.G.M. Lie-A-Tjam   4 februari 50 jaar Haarlem

zr. E. Hoogeboom 12 februari 65 jaar Alkmaar

zr. G. Hasselbaink 7 maart 85 jaar Zaanstad

zr. J. Vyent 20 maart 90 jaar Zaanstad

zr. Isselt – Dankoor 30 maart 75 jaar Haarlem

 
Felicitaties 
 
Wij feliciteren deze jarigen. Wij wensen u een fijne dag en Gods zegen toe.
 

 
Geboren                                
 
Op 24 september 2017 is geboren Sophia Vaiana, het 14de achterkleinkind van zr. Tjin-Sie –Baal.  En op 29
oktober 2017 Genevié Gilbertha Hanna. Zij is het 2de kleinkind van zr. H. Esajas.
 
Op 4 december 2017 is in Zaandam geboren, Damiën Sergio Vlijter, de kleinzoon van Racknilda Rozen. De
ouders zijn Sergio en Sacha.
 
Wij feliciteren de zusters en ouders met de nieuwe wereldburgers.

 
Zieken 
 
In de gemeente zijn er zieken. Wij dragen hen allen in ons gebed op en vragen
om vertrouwen en om herstel.  In het bijzonder denken wij aan zr. Gerda de
Jong, zr. Viviën Kortram-Nelom, broeder en zuster Slingerland en zr. Edmee
Karwofodi.
Is er een zieke in uw familie of bent u zelf ziek, vertel het aan iemand van de
Raad van Bijstand of aan de predikant. Er wordt tijd voor u gemaakt voor een
bezoekje en gebed. Ook zijn er nog altijd de voorbedebriefjes. Geef het op de
zondag voor de aanvang van de dienst aan waarvoor of voor wie er voorbede
gedaan moet worden.
 
 
 

 
In memoriam 
 
Op 23 september 2017 is na een lang ziekbed overleden, Bryan Miguel Esajas. Hij was de zoon van zr. M.
Esajas-Hunsel en br. H. Esajas (wijlen). De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag 30 september 2017
op de Nieuwe Ooster begraafplaats te Amsterdam. Wij wensen de familie heel veel sterkte en Gods troost toe.
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Vieringen

Datum Soort viering Voorganger

7 januari     12.30 uur Regionale dienst in Zaandam br. S. Bernhard

14 januari Preekdienst br. S. Bernhard

28 januari Preekdienst br. F. Olivieira

4 februari     12.00 uur Regionale dienst in Alkmaar br. S. Bernhard

11 februari Preekdienst br. K. Vrede

25 februari Preekdienst  br. A. Glasgow

Datum Soort viering Voorganger

7 januari     12.30 uur Regionale dienst in Zaandam br. S. Bernhard

14 januari Preekdienst br. P. van Aken

21 januari Preekdienst zr. A. Bernhard

28 januari Preekdienst br. S. Bernhard

4 februari    12.00 uur Regionale dienst in Alkmaar br. S. Bernhard

11 februari Preekdienst / Heilig Avondmaal br. S. Bernhard

18 februari Preekdienst zr. A. Bernhard

25 februari Kerkdienst met catechisanten br. S. Bernhard

Alkmaar 
Kerkcentrum “De Blije Mare”, Kajakstraat 60, 1826 DN Alkmaar-Noord – Begin 12:00 uur
 

 
 
Haarlem 
EBG kerk Parklaan 34, 2011 KW Haarlem, Ringleiding aanwezig – Begin 10:30 uur
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Vieringen

Datum Soort viering Voorganger

7 januari     12.30 uur Regionale Nieuwjaarsdienst in Zaandam br. S. Bernhard

21 januari     11.00 uur Oecumenische dienst in de Koepelkerk Raad van Kerken

21 januari     13.00 uur Preekdienst van de EBG br. S. Bernhard

4 februari    12.00 uur Regionale dienst in Alkmaar br. S. Bernhard

18 februari Preekdienst / Heilig Avondmaal br. S. Bernhard

Datum Soort viering Voorganger

7 januari Regionale dienst in Zaandam br. S. Bernhard

21 januari Preekdienst br. F. Olivieira

4 februari 12.00 uur Regionale dienst in Alkmaar br. S. Bernhard

18 februari Zangdienst Gebedsgroep

Datum Activiteit Plaats

7 januari     12.30 uur Regionale dienst Zaandam

18 januari Oudstenraad Haarlem

22-28 januari Gebedsweek voor de eenheid  

27 januari Gebedswacht EBG Noord-Holland

  Bezinningsdag Centrale Raad EBGN  

3 februari Landelijke catechese dag Zeist

4 februari    12.00 uur Regionale dienst Alkmaar

18 februari Begin Lijdenstijd  

Hoorn 
Dorpskerk PKN, Kerkelaan 8, 1689  EA Zwaag – Begin 13:00 uur
 

 
Zaanstad 
Maartenkerk (Evang.-Lutherse Kerk), Vinkenstraat 34, 1506  CM  Zaandam – Begin 12:30 uur
 

 
Regionale activiteiten 
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Alkmaar
Groothuisbezoek
 
Op 25 januari om 19.30 uur komen we samen bij zr.
E. Bonoo aan de Arkplein 71 in Alkmaar. De avond
wordt geleid door br. Bernhard. Als u ook een groot
huisbezoek bij u thuis wilt houden, kunt u dit doorge
ven aan zr. Bonoo.
 
Het Olde Mare café start in 2018
 
Het Olde Mare café is eigenlijk voor 75 plussers in het
leven geroepen, maar u bent van harte welkom als
u zo'n middag wenst bij te wonen; aanvang 14.00 uur.
Het Olde Mare café vindt plaats tijdens de open
kerkuren in De Blije Mare. Eén van de onderstaande
sprekers behandelt op de vermelde data een be
paald  thema.
7 januari:   
Fransiscus van Assisi/ ds. Nielspeter Jans
7 februari: 
Pastoraat het hart van de gemeente / Albert Kozijn
7 maart:   
Godly play voor volwassenen / Sibilla Verhagen
11 april:    
Woestijnvadres / Stefan Bernhard                   
 
     
Filmavond in de Blije Mare
 
Op 18 januari is er een gezamenlijke  filmavond in de
Blije Mare van de PKN, de EBG en de RK kerk. Inloop

is v.a.18.00 uur. Als u
ook van de maaltijd
gebruik wenst te maken,
kunt u dit doorgeven
aan zr. Bonoo. Kosten
voor de maaltijd inclu
sief consumptie zijn
€ 5,50 en voor de kleine
beurs € 4,00. De titel van
de film voor deze
avond is As it is in Hea
ven.
                            
 

 

Haarlem
We hebben in het afgelopen jaar in Haarlem hele
drukke periodes gehad. Er waren kroonjarigen, de
landelijke cursus Besturen, het bezinningsweekend en
al de activiteiten zoals de vastenmaaltijden, Pasen,
Keti koti , het Zendingsfeest, het oogstfeest en het
Kerstfeest. Niet alleen de feesten, maar er moest ook
geklust en schoongemaakt worden. De Raad van
Bijstand dankt alle broeders en zusters, die in 2017
ervoor hebben gezorgd dat alles naar wens verliep,
heel hartelijk. We hopen in dit nieuwe jaar weer met
evenveel plezier onze tijd te geven aan het werk van
de Heer.
 
“Geven maakt gelukkiger dan ontvangen” Hande
lingen 20:35
 
Hoe blij zijn wij met een onverwacht cadeautje? Een
cadeautje krijgen we meestal omdat we jarig zijn. Stel
dat u niet jarig bent en toch het cadeautje krijgt, dan
bent u verbaasd en tegelijkertijd nieuwsgierig naar
de redenen van het cadeautje. De schenker van het
cadeautje zegt:”dit krijg je omdat je mij geholpen
hebt met…..of omdat je er voor me was toen….
Wat gaat er dan door u heen als u hoort dat een
broeder of zuster uw hulp of een bemoedigend woord

erg gewaardeerd heeft? Het is
fijn om de ander te helpen zon
der iets voor terug te willen. Wat
wij voor elkaar doen, doen wij uit
liefde. Als u iemand kan helpen
doe het dan zonder iets voor
terug te willen.
In de volgende editie van de
Vierklank zullen 2 zusters vertel

len over de gaven die zij inzetten om te helpen.
 
Het levenlanglerenkrediet
 
Wilt u een lang gekoesterde wens eens laten uitko
men? Een studie, die u misschien heeft laten liggen,
omdat u dacht dat u te oud was om nog te studeren?
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) schept hiervoor
mogelijkheden. Kijkt u maar.
 
Tot 55 jaar lenen
Iedereen, tot 55 jaar oud, die geen recht heeft op 
studiefinanciering kan geld lenen voor het betalen
van collegegeld met het levenlanglerenkrediet. Het
gaat zowel om publieke als private opleidingen.
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Wat is het levenlanglerenkrediet?
Het levenlanglerenkrediet is een regeling waarmee
iedereen tot 55 jaar zich kan blijven ontwikkelen.
Vanaf 1 september 2017 wordt het in het hoger on
derwijs ingevoerd. In het mbo is het al ingevoerd. U
kunt het levenlanglerenkrediet aanvragen bij de
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Een lening voor
collegegeld of lesgeld.

Het levenlangleren
krediet kan worden
gebruikt voor een
wettelijk erkende op
leiding in het hoger
onderwijs of een be
roepsopleidende leerweg in het MBO. Met het krediet
kunt u per jaar maximaal 5 keer het bedrag aan
wettelijk collegegeld of lesgeld lenen. Het bedrag kan
niet meer zijn dan dat u betaalt aan collegegeld of
lesgeld. Dit kan voor de duur van een studie. Voor de
lening geldt dezelfde rente die studenten met recht
op studiefinanciering hebben. De rente wordt telkens
voor 5 jaar vastgezet. U moet de lening binnen 15 jaar
terugbetalen. De hoogte van de aflossing is afhanke
lijk van uw inkomen. De aflossing gaat in op 1 janua
ri na het afronden van de studie. U kunt het levenlang
lerenkrediet aanvragen bij de Dienst Uitvoering On
derwijs (DUO)
 
Wat doen wij in het begin van 2018?
 
Partnergemeente Rhein Mein
Van 19 tot 21 januari zal een kleine groep uit Noord-
Holland een bezoek brengen aan de Partnergemeen
te te Rhein Mein. Dit in het kader van de Wereld ge
bedsdag. De liturgie komt dit jaar uit Suriname. Aan
de groep is gevraagd om iets over Suriname te ver
tellen. Wij wensen hen een goede reis en een fijne tijd
toe bij onze broeders en zusters.
 
Vastenmaaltijden
Wij beginnen op donderdag 15 februari met de vas

tenmaaltijden. Het t
hema voor dit jaar is
Aandacht. De maal
tijden zijn sober en
bestaan uit brood,
fruit en een kopje
thee. Alle bijeenkom
sten vinden weer

plaats in onze gemeente. Wij zorgen voor het brood

en de thee en elke deelnemer neemt zelf een stuk fruit
mee. Het geld, dat wij hierbij ophalen, gaat altijd naar
een goed doel in Haarlem. We hopen u dit jaar ook
te zien. Na de vastenmaaltijden kunnen wij weer het
lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus geden
ken, waarna wij het Paasfeest mogen vieren.
 
Koortreffen van 10 t/m 13 mei
De organisatie van dit grote evenement van de EBG
is in volle gang. Dit keer kunt u er ook van genieten,
want het speelt zich allemaal af in Amsterdam Zuid
oost. Alle koren in Nederland en Duitsland zijn al druk
bezig met de repetities. Het zal zeker goed klinken. In
de volgende Vierklank meer hierover.
 
Schoonmaak en klussen
Uitgebreid: 3 januari, 7 februari, 14 maart, 21 april, 26
mei, 30 juni, 4 augustus, 
15 september, 27 oktober, 22 december. 
Overige schoonmaakdata:
24 januari, 28 februari, 28 maart, 5 mei, 9 juni, 15 juli,
25 augustus, 6 oktober,
17 november, 8 december.
 

Oproep
 
Voor deelgemeente Haarlem zoek ik ‘oude’, dus
niet meer gebruikte USB sticks en SD kaartjes. Deze
gebruik ik om de diensten op te nemen. Deze USB-
en SD kaartjes mogen van lagere opslag capaci
teit zijn dan de huidige typen. Bijvoorbeeld 1, 2 en
4 Gb.
 

Als u deze aan ons kwijt
wilt, kunt u ze dan in een
enveloppe naar de EBG
Haarlem t.n.v. br. P. van
Aken sturen? Het adres
vindt u elders in dit blad.
U kunt ze ook aan br.
Bernhard meegeven of

aan mij afgeven in de kerk van Haarlem.
Bij voorbaat mijn hartelijke dank.
 
Pieter van Aken
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Het Jaar van Vrou
wen in de Bijbel

 
In 2018 zullen de vrou
wen van de vrouwen
soos met elkaar de be
kende en onbekende
vrouwen in de Bijbel
gaan ontdekken!

 
Planning
De eerstvolgende vrouwensoos is op vrijdag 26 ja
nuari 2018 in de kerk in Zaandam en begint om 19:30
uur. Op deze avond zullen wij het boek Ester behan
delen. In de bijeenkomsten daarna worden behan
deld Jezebel in april, vrouwen van Jacob in juli en
Mirjam in oktober.
De verdere activiteiten van de vrouwensoos in 2018
zijn:
- Een bezoek aan Kaageiland
- Filmavond
- Een workshop Liturgisch bloemschikken
- Lofprijs en aanbiddingsavond
 
De exacte datum van deze bijeenkomsten en activi
teiten wordt in de volgende edities van de Vierklank
bekend gemaakt.
 
 
Bijeenkomst vrouwensoos Zaandam 27 oktober
2017
 
Op vrijdag 27 oktober was de vrouwensoos EBG
Noord-Holland bijeen in de kerk te Zaandam. Deze
avond stond onder leiding van zr. Cynthia van Heek-
Kembel en zr. Nancy Bipat-Mokkum. De opkomst was
niet zo groot, maar de sfeer zat er goed in. De avond
werd geopend met zang en gebed. Het thema van
de avond was: “Vrouwen in de Bijbel, minder belang
rijk”?. De aanwezigen kregen een lijst met namen van
verschillende bekende vrouwen uit de Bijbel en
moesten iets opschrijven of zeggen over deze vrou
wen. Daarna hebben wij één van de vrouwen uit de
lijst behandeld. Wij hebben over Ruth gesproken. Het
boek Ruth is een heel kort boek met vier hoofdstukken,
maar zeker geen onbelangrijk boek. Wij hebben de
hoofdstukken gelezen en zijn toen uitgebreid inge
gaan op de inhoud. Het boek hebben wij op een in
teractieve manier behandeld . Op deze manier had

iedereen een inbreng. Zr. Cynthia heeft ook aanvul
lende uitleg gegeven over het verhaal. Op deze
manier was het makkelijker om te onthouden.
 
Verhaal
 
Vanwege een hongersnood in Bethlehem in Juda trok
vader Elimelek samen met zijn vrouw Noömie en zijn
twee zonen, Machlon en Kiljon, naar Moab, een
buurland. Nadat zij zich hadden gevestigd in het
vreemde land trouwden de zonen met Moabitische
vrouwen, genaamd Ruth en Orpa. Na enige tijd stierf
de vader en enkele  jaren later stierven ook de twee
zonen. De moeder bleef hierdoor met haar twee
schoondochters achter. Het was vanzelfsprekend dat
zij toen niet meer in het vreemd land wilde blijven en
bovendien ging het ook beter in haar eigen land
Juda. Zij nam toen het besluit om terug te keren naar
huis. Zij stelde de schoondochters voor om in hun land
te blijven. Ze wilden graag met hun schoonmoeder
blijven, maar tenslotte maakte Orpa toch de keus om
in haar eigen land te blijven wonen.

Ruth ging met
haar schoon
moeder mee.
Ruth had haar
schoonmoeder 
zeer lief. Een

mooie  en krachtige uitspraak van Ruth was: “ Waar
gij zult heengaan, zal ik heengaan, en waar gij zult
vernachten, zal ik vernachten, uw volk is mijn volk en
uw God is mijn God en waar gij zult sterven, zal ik
sterven en daar zal ik begraven worden”.
Toen Noömie en Ruth in Bethlehem aankwamen,
werden zij warm onthaald. Zij vertelde haar droevige
levensverhaal en gaf zichzelf de naam Mara, dat
verwijst naar alle bitterheid, die zij had meegemaakt.
Ruth ging toen op een dorsveld werken van Boaz, een
aangetrouwd familielid van Noömie. Ruth was een
hardwerkende vrouw en viel op bij Boaz. Hij gaf Ruth
ook een voorkeursbehandeling. Boaz zei tegen haar
dat het een zegen was voor alle goeds dat zij voor
haar schoonmoeder had gedaan. Ruth werd door
Noömie aangespoord om volgens Israëlische tradi
ties en gewoonten zichzelf kenbaar te maken bij Boaz.
Uiteindelijk vraagt Boaz Ruth ten huwelijk.
Moraal van het verhaal: Gehoorzaamheid, volg
zaamheid, nederigheid, verzoening, verlossing,
dienstbaarheid, trouw en liefde.
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Vraag en antwoord

7 januari Regionale dienst in Zaandam (12:30)

4 februari Regionale dienst in Alkmaar (12:00)

4 maart Regionale dienst (Wereldgebedsdag) in
Haarlem (11:00)

25 maart Regionale dienst (Belijdenis) in Hoorn
(13:00)

6 mei Regionale dienst in Zaandam (12:30)

3 juni Regionale dienst in Alkmaar (12:00)

1 juli Regionale dienst (155 jaar Keti Koti) in
Haarlem (11:00)

5 augustus Regionale dienst (met Hl. Avondmaal) in
Hoorn (13:00)

2 septemberRegionale dienst (Augustusmaand) in
Zaandam (12:30)

7 oktober Regionale dienst in Haarlem (11:00)

4 november Regionale dienst in Alkmaar (12:00)

9 november Adventconcert (regionaal) in Hoorn
(14:00)

6 januari 2019Regionale dienst in Zaandam (12:30)

 
Waarom worden in 2018 meer regionale
diensten gehouden?

 
2017 stond in het teken van de identiteit
van de EBG met de campagne EBG, dat
ben ik! in de  Oudstenraad en de Raden

van Bijstand is dit thema besproken. Met de confe
rentie in juni zijn wij met u in gesprek gegaan over de
identiteit van de EBG Noord-Holland. Aan het eind van
de conferentie is o.a. het doel geformuleerd om de
EBGNH op twee plekken in de regio actief te laten zijn,
i.p.v. vier.
Als proef worden in 2018 twaalf regionale kerkdien
sten gehouden. Per maand, meestal op de eerste
zondag, telkens in een van de deelgemeenten zal dit
plaatsvinden. In het najaar van 2018 wordt deze proef
geëvalueerd.  
De diensten vinden op de volgende data plaats.
 

 

Reis: In de voet
sporen van Mar
tin Luther
 
In 2017 hebben de kerken 500 jaar reformatie
gevierd. Op 31 oktober 1517 had Martin Luther
met zijn 95 stellingen een ontwikkeling in gang
gezet die uiteindelijk tot grote veranderingen in
het kerkelijk, politiek en maatschappelijk land
schap van Europa heeft geleid.
 
Reden genoeg om op bezoek te gaan in plaatsen
waar Martin Luther geleefd en gewerkt heeft. De
EBG Noord-Holland organiseert in de voorjaarsva
kantie 2018 een reis naar Erfurt, Wittenberg en Ei
senach. Dat zijn drie plaatsen in het midden van
Duitsland die nauw met het leven van Martin Lu
ther verbonden zijn.
 

 

 
De reis staat gepland voor maandag 30 april t/m
vrijdag 4 mei 2018. De kosten zijn geraamd op
€ 350,– per persoon. Dit is onder voorbehoud van
beschikbaarheid. Heeft u interesse in deze reis,
dan kunt u zich alvast op de lijst laten zetten. De
gegevens worden eind januari 2018 bekend.
 
Voor opgave en informatie mailt u met br. Stefan
Bernhard (bernhard@ebg.nl)
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Suriname
Begin oktober 2017 was ik
voor een week naar Surina
me in verband met een
cursus Internationaal Pri
vaatrecht. Ik logeerde in
hotel Torarica en voor het
eerst voelde ik mij toerist in
eigen land.
Op Zanderij wacht je eerst
een warm welkom. Als het
niet de familie is, dan staat
Ashruf taxi op je wachten.
Als je gereserveerd hebt, heb je vervoer. Maar als je
als onwetende toerist nou niet had gereserveerd, dan
weet ik niet hoe je in de stad komt! Want er is geen
openbaar vervoer, geen herkenbare taxi’s, dus het is
een hele uitdaging om de stad in te komen.
Geen luxe touringcar, maar met twee donnie-busjes
werden we gebracht naar de stad. Een voor de koffers
en een voor het reisgezelschap. Minstens een uur ben
je onderweg en wisselen grote villa’s elkaar af met
kleine houten huizen, Chinese supermarkten met
Hindoestaanse bouwbedrijven. En wat me opviel,
waren al die huizen die half afgebouwd zijn, midden
op een overwoekerd erf. Van wie zijn die huizen en
was er misschien geen geld meer om verder te
bouwen?
Hoe dichter je bij de stad komt, hoe drukker het wordt.
Files zijn een probleem in Suriname. Teveel auto’s voor
een stad, die daar niet op berekend is. De straten zijn
niet bedoeld voor zoveel verkeer. Die grote kuilen in
de wegen, waar je al slalommend omheen moet rij
den, zullen, denk ik, voorlopig nog blijven.
 
Zondags ligt het openbaar vervoer helemaal plat.
Geen bus of taxi te bekennen. Dus dat werd voor mij
’s morgens vroeg lopen van het hotel naar de Grote
Stadskerk. “Was je niet bang voor de zwervers?!”,
vroeg iemand me later. “Dat moet je nooit meer
doen!”  Ja, zwervers ben ik tegengekomen; ‘Dag
prinses…’, groette eentje me nog. En nee, ik was niet
bang.
De kerkdienst was mooi. Volgens vaste regels en tra
dities werd de dienst geleid. Het thema was ‘Back to
School’, met onze zuster Jewell, die schoolpakketten
uitdeelde. Bijzonder vond ik dat de kinderen werden
gezalfd, als zegen voor het komende schooljaar. Tij
dens de kerkdienst zijn de ramen en deuren open
vanwege de warmte en de dominee blijft zijn hoofd

vegen. Naar het woord van God luisteren en zingen
in de mamakerki is een ‘must’ als je in Suriname bent.
Je kijkt je ogen uit!
 
Ik ben als een toerist op excursie geweest. Dolfijnen
gespot, de rivier overgestoken en plantages bezocht.
Wat is het jammer dat Suriname nauwelijks iets doet
aan cultuurbehoud. Plantage Mariënburg is hele
maal vervallen! En een net zo vervallen geklede Ja
vaan leidde ons rond in lege gebouwen en machines,
die overwoekerd waren met planten. Je moest wel
veel fantasie hebben om te weten hoe het er vroeger
uitzag. Wat zonde, het zou een mooie toeristisch at
tractie kunnen zijn.
 
Suriname kent diverse bevolkingsgroepen met alle
maal hun eigen feestdagen. En met al die dagen is
iedereen vrij, of je nou Hindoe, Christen, Moslim of
bijvoorbeeld Marron bent. Zo is er de Dag van de
Marrons (10 oktober) waar iedereen gehuld in kleuri
ge panjies en kleden met gezellige muziek naar de
Palmentuin gaat. En een paar dagen later was het
Diwali. Een reuze Diya zou worden ontstoken op het
onahankelijks- plein.
 

In Torarica waan je je in
een luxueus resort. Een
groot zwembad, vriende
lijk en behulpzaam perso
neel, mooie kamers, gratis
WiFi en vooral lekker eten!
Als je binnen bent, in de
veilige omgeving met
airco, zonder muskieten
die je opeten, vergeet je
helemaal dat het buiten
snikheet is en dat je als

vrouw ’s avonds beter niet in je eentje op pad kan
gaan. ’s Avonds was dan ook voor de familie: buiten
zitten, gezellig tori’s vertellen, lekker eten: gezouten
amsoi, atroea, zelf gevangen kwie-kwies of osoforu
klaargemaakt op de tjoelha (houtgestookt koken).
Dan was ik even geen toerist meer, maar gewoon
lekker thuis!
Ik heb in die korte tijd genoten van Suriname. Of je
hebt een hekel aan dat land, of je houdt van dat land.
Toen ik op Zanderij was, op weg naar huis, besefte ik:
“Ik houd van dat land.” Ik heb stiekem gezwaaid naar
Suriname, terwijl ik in mezelf zong: ‘Mi’e g’we, ma mi’e
kon baka!’
 
Peggy-Ann Mokkum
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Surinamekalender
2018 
 
Voor de prijs van € 13,50 (plus € 5,25 verzendkosten)
is ook voor het jaar 2018 weer een Surinamekalender
verkrijgbaar. Deze wordt sinds 2011 uitgegeven door
de in Amsterdam gevestigde stichting Surinameka
lender en wordt online o.a. verkocht door de stichting
 Museum Het Hernhutter Huis in Zeist. De stichting
Surinamekalender(SSK) ondersteunt door de verkoop
van de kalender in Suriname projecten op het gebied
van onderwijs, welzijn en zorg.

Bij  de  officiële  presentatie  van de kalender kreeg
de foto voor de
maand mei de hoog
ste score. Hij laat de
rivier de Corantijn
zien, die de grens tus
sen Guyana en  Suri
name  vormt,  maar 
die  naar  het  oor
deel  van  een arbitragecommissie  volledig  tot  het 
Surinaamse  grondgebied behoort.
 
U kunt de kalender hier bestellen:
www.adventssterren.nl/Webwinkel-Product-171240807

Wortu fu Gado
Bijbel in het Sranan Tongo

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en het Su
rinaams Bijbelgenootschap (SBG)
hebben gewerkt aan de tot
standkoming van een Bijbel in
het Sranan Tongo. De volledige
Bijbel is na een vertaalproject
van veertien jaar uitgebracht in
de tweede belangrijke voertaal

in Suriname, het Sranan Tongo. Deze Bijbel is vertaald
in het hedendaags Sranan Tongo dat makkelijk te
lezen en te begrijpen is voor alle Surinamers. Hiermee
bereikt het evangelie nog meer harten van zij die deze
taal ook kunnen spreken, lezen en begrijpen.
 
De eerste schriftelijke getuigenissen in het Sranan zijn
ontstaan vanuit de Broedergemeente middels het
Singi Buku (1781) en het Nyun Testamenti (1784). Tot
in de tweede helft van de negentiende eeuw was het
verboden slaven te onderwijzen in het Nederlands.
 
In september 2017 kreeg  Koning Willem-Alexander,
beschermheer van het NBG,  een exemplaar van
deze Bijbel overhandigd door een delegatie van het
NBG en SBG.
 
Deze Bijbel is online te koop bij Evangelielectuur An
derstaligen Service – EAS en kost € 24,50.

Oase Nieuws

Al 40 jaar is er in Hoorn een veelzijdige christelijke
boek- en cadeaushop 'De Oase'. Lang niet ieder
een kent het bestaan ervan, terwijl het toch een
bijzondere winkel is, bomvol met cadeauartikelen,
kaarten, bijbels, boeken, muziek en films, zowel
voor volwassenen als voor kinderen. Het is ook een

plek waar mensen, die op zoek zijn naar God,
binnenstappen, of voor mensen, die met vragen
en problemen zitten. Dikwijls is er in de winkel ge
legenheid om door een gesprek een bemoedi
ging of een wegwijzer voor deze mensen te zijn.
Heel vaak kan dat ondersteund worden met een
fijne DVD of een boek.

Het is zeker de moeite waard om er eens een
kijkje te nemen, ook als u de winkel van vroeger
kent: het assortiment is heel erg uitgebreid! Zie ook
www.oasehoorn.nl en facebook.
 
U vindt de winkel in de Johannes Poststraat 58 in
Hoorn-Noord; het is de derde winkel vanaf de Lior
nestraat. Hij is van dinsdag t/m zaterdag dagelijks
open van 10.00 -17.30 uur (za. tot 17.00 uur; ma.
gesloten). Het telefoonnummer is 0229-239921.
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Vierkids
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Het nieuwjaar is begonnen.  Heb
je erover nagedacht wat je wen
sen zijn voor het nieuwe jaar? Wat
wil je veranderen? Wat wil doen?
Wat wil je leren en graag probe
ren. Schrijf dit op in de juiste vor
men. Misschien kun je dit samen
met een vriend of vriendin doen.
En aan het eind van het jaar zie je
wat wel en niet gelukt is. Gelukkig
Nieuwjaar!
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zr. G. Blanchard (duo-lid Alkmaar e.o.)
zr. S. Strijder-Pansa (duo-lid Alkmaar e.o.)
zr. L. Stuger-Kembel (Synode)
br. L. Kembel (Regionaal Penningmeester)
zr. E. Katoen (2e Regionaal Penningmeester)

Contactadressen
Alkmaar e.o.
zr. I. Tjin-Sie-Baal
Wielingenweg 21, 1826 BC Alkmaar
072 - 561 82 69
(Heerhugowaard)
zr. T. Berenstein
Westerveerstraat 31, 1705 AS Heerhugowaard
06 - 82 14 15 87
 
Haarlem
zr. E. Caïro-Kortram
Parklaan 34, 2011 KW Haarlem
023 - 533 99 48
haarlem@ebgnoordholland.nl
 
Hoorn
br. M. Mecidi
Papiermolen 21, 1622 KV Hoorn
0229 - 21 62 50
hoorn@ebgnoordholland.nl
 
Zaanstad
zr. J. Tauwnaar
Bermuda 38, 1505 XC Zaandam
075-635 59 36
zaanstad@ebgnoordholland.nl
 
Rekeningnummers / penningmeesters
Evangelische Broedergemeente Alkmaar e.o.
zr. C. Abrahams
NL82 ABNA 0849 1630 80
 
Evangelische Broedergemeente Haarlem 
zr. G. de Jong
NL68 INGB 0000 4713 80
 
Evangelische Broedergemeente Hoorn 
zr. R. Rustenberg
NL65 INGB 0005 7154 48
 
Evangelische Broedergemeente Zaanstad 
br. M. Homoet
NL02 INGB 0003 7890 95
 
Rekening gebouwen der EBG Haarlem 
zr. G. de Jong
NL21 INGB 0005 6576 52
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Gelukkig
Nieuwjaar!
 

 
Een nieuw jaar, 
door God gegeven
 

om met Hem te
(be)leven!


