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Pasen
Eeuwige en liefdevolle God,
In deze dagen leiden wij met U mee.
Met de dood van die ene mens:
Jezus van Nazareth.

In pijn en smart moeten we Hem,
laten gaan in het leven,
om te ondervinden,
dat de dood geen eindpunt is,
maar een nieuw begin.

Een nieuw begin van leven,
om met u op weg te gaan,
erop vertrouwend,
dat u warmte brengt in ons hart,
en licht op ons pad..

God, geef ons met Pasen,
de rust en vrede,
om bij U te zijn,
om bij te mogen blijven,

Geef ons geloof en besef,
dat wij met U,
gelukkig mogen zijn in dit leven.
Geef dat wij beseffen,
dat onze grenzen
niet Uw grenzen zijn.
En dat wij
in leven en sterven
getekend zijn in uw hand.

Amen
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Voorwoord
 
Op weg naar Pasen
 
Hoe gaat het met uw voorbereiding naar Pasen? Heeft u
uw voornemens voor de veertigdagentijd kunnen oppak
ken? Voor het eerst ben ik hier bewust mee bezig. Het
leesplan 40 dagen Lucas van het Nederlands Bijbelgenoot
schap helpt mij daarbij. 40 dagen lang lees en/of luister ik
naar het Lucas-evangelie. Naast de Bijbeltekst is er iedere
dag ook een bezinningsvraag om over na te denken.
Daarnaast ben ik ook aan het vasten. Bewust bezig zijn met
God, met mijn geloof.  Mijn weg naar Pasen en om op de
50e dag het Pinksterfeest te vieren.
 
De veertigdagentijd voor Pasen is zo ook een uitnodiging
om samen met Jezus de weg naar Jeruzalem te gaan, de
weg van sterven aan ons zelf, de weg van toewijding aan
God en aan anderen, de weg van gebed en bezinning,
dan zal het nieuwe leven dat Jezus ons door zijn sterven
heeft verworven, openbreken in ons eigen leven en ook in
de maatschappij.
 
Op verschillende manieren kunnen wij de weg naar Pasen
vieren en beleven. Enkele gemeenteleden hebben ook hun
persoonlijke ervaringen van hún weg naar Pasen en Pink
steren gedeeld. Op verschillende plaatsen worden rond
Pasen muzikale evenementen georganiseerd. Dit jaar vindt
het spectaculair muzikaal evenement The Passion in de
Bijlmer plaats. Maar ook in de Zaanstreeks wordt een eigen
Zaanse Passion uitgebracht, waarin verbinding centraal
staat.
 
Pasen is hét centrale feest van de christelijke kerk. Het is het
feest van leven uit de dood. Je ziet dit terug in de symbolen
van de lente: narcissen, eieren, kuikentjes, lammetjes. In de
kerk draait het niet om de lente, maar om de dood en de
opstanding van Jezus Christus.
 
Een gezegende tijd van bezinning en toewijding gewenst
op weg naar Pasen!
 
                                                                 Nancy Bipat-Mokkum
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Overdenking
Gedenk, dat Jezus Christus uit de doden is opge
wekt. (2 Timoteüs 2:8 / NBG)
 
‘Geloof jij wel in de opstanding?’, vroeg iemand mij
laatst. Eerst dacht ik, wat een rare vraag aan een
predikant. Want als ik niet in de opstanding zou gelo
ven, dan ‘… is onze verkondiging zonder inhoud en
is uw geloof nutteloos.’ Zo schrijft tenminste Paulus in
1 Korintiërs 15:14.
 
Maar als ik terugdenk aan de biologielessen op
school, als ik luister naar wat wetenschappers over
de mens te weten zijn gekomen, als ik naar de over
blijfselen van mensen kijk, die in musea bewaard
worden of op oude begraafplaatsen opduiken, dan
weet ik dat onze lichamen niet voor de eeuwigheid
gemaakt zijn. Wij zijn menselijk en wij zijn sterfelijk. Ook
daarover is de Bijbel heel duidelijk: ‘Voor alles is er een
uur… er is een tijd om te baren en er is een tijd om te
sterven’, zo stelt Prediker 3:1-2. Of Psalm 90 bidt: ‘U
doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt: Keer
terug mensenkind.’  Als wij al opstaan, dan zullen dus
niet zo verder bestaan, als wij hier geleefd hebben.  
 
Een gesprek over de opstanding hoeft echter niet te
verzanden in een natuurwetenschappelijke discussie
over de (on)mogelijkheid van een eeuwig leven voor
ons mensen. De Bijbel is geen leerboek voor biologen
of medici. Ze is een boek waarin te lezen valt hoe God
met ons mensen omgaat en hoe mensen God zoeken
en vinden. Daarbij hoort ook het nadenken over wat
God en mens met elkaar verbindt en wat ze van elkaar
scheidt.
 
Over het verschil van God en mens is de bijbel meteen
op de eerste bladzijdes heel duidelijk: God heeft de
mens geschapen. Wij zijn, net als al het andere in deze
wereld,  door God gemaakt. Wij zijn uit aarde ge
maakt.  Maar in de zelfde hoofdstukken stelt de Bijbel
ook, dat de mens wel op God lijkt. Wij zijn ‘zijn even
beeld’ (Genesis 1:27). Daardoor leeft in ons aardse
mensen iets van de hemelse God.
 
De Bijbel noemt dit ‘iets’ de ziel. Wat dat precies is en
hoe je het kan zien, is voor onze zintuigen niet waar
te nemen en voor ons verstand niet helemaal te vat
ten. Door vele gelovigen wordt de ziel gezien als het
eeuwige deel van ons dat ons met God verbindt. Het
komt van God en keert weer naar God terug.  Is ziel

dan dat, wat blijft bestaan als ons lichaam ophoudt
te functioneren? Is zij dat, wat voortleeft als wij sterven?
Ik ben daar niet zeker van.
 
Als wij Paulus’ betoog in 1 Korintiërs 15 verder lezen
dan lijkt het hierop. Want hij spreekt in 1 Korintiërs 15:
44 van een ’hemelse lichaam’ die zal worden opge
wekt als ons ‘aardse lichaam’ is vergaan.  Maar er is
wel een belangrijk verschil tussen de gedachten van
Paulus en het idee van de eeuwige ziel.  Voor Paulus
is dit ‘nieuwe lichaam’ werkelijk iets nieuws. Het is geen
terugkeer van het oude, maar het is een nieuw leven.
Net zoals een zaadkorrel  dat in de aarde sterft en een
nieuw leven voortbrengt dat er nog niet eerder was.
Maar is dit nieuwe leven  wel reëel, echt, werkelijk. Het
is geen verzinsel en ook geen geestverschijnsel.
 
Naast Paulus worden ook de evangelisten niet moe
om dit steeds weer te benadrukken: Jezus Christus is
werkelijk opgestaan. De leerlingen konden hem zien,
horen, aanraken, toen hij aan hen verscheen. Hij was
geen spook uit een ander wereld en ook geen
vluchtige ziel die ronddoolt, maar een mens die door
God was opgewekt.
 
Hoe moet ik mij dat dan voorstellen? Misschien hele
maal niet. Misschien is dat niet om te begrijpen, maar
om te geloven, in de zin dat ik daarin terugvind hoe
God met ons mensen omgaat. Hij verdwijnt niet zo
maar uit deze wereld als Jezus aan het kruis sterft en
begraven wordt. Er ontstaat iets nieuws uit deze dood,
het verhaal van Jezus Christus is nog niet afgelopen. 
En God wil ook niet dat wij zomaar verdwijnen als onze
tijd hier afgelopen is. Vooral niet als deze dood op
een ontijdige, onnatuurlijke manier gebeurt.
 
Dat kan mij helpen:
Als ik aan het graf van een mens, die mij dierbaar is,
sta. Ik weet dat dit leven een einde heeft en dit li
chaam zal vergaan. Maar ik mag ook geloven dat
het verhaal van deze mens niet zomaar verdwijnt.
Herinneringen, gedachten en beelden zullen blijven
bestaan, op een nieuwe manier. Ze leven voort in ons
als wij ze oppakken en positief gebruiken in ons leven.
 
Als ik hoor van de vele doden die vallen door onge
lukken, door geweld of tijdens natuurrampen, dan lijkt
het allemaal zo zinloos. Maar, ook deze mensen zijn
gekend en hebben geleefd. Hun leven is niet vergeten
en hun dood hoeft  niet zinloos te zijn zolang wij het
niet vanzelfsprekend vinden dat dit gebeurt. Wij kun
nen ons blijven inzetten dat ongelukken voorkomen
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kunnen worden, geweld uitgebannen wordt en
mensen op tijd voor natuurrampen gewaarschuwd
worden.
 
Als ik vrees dat de kerk weleens aan haar eind is ge
komen en het christelijk geloof langzaamaan uit ons
land verdwijnt, dan lees ik hoe de opgestane Heer zijn
leerlingen de wereld instuurt om het verhaal van God
verder te vertellen. Dit verhaal kan ook nu nog mensen
raken en in nieuwe gemeenschappen samenbren
gen.
 
Zal ik zelf ook iets van dit nieuwe leven merken na mijn
dood? Ik hoop het, ik geloof het ook. Met dit geloof,
diep in mijn hart, hoop ik te kunnen leven en ook te
kunnen sterven als mijn tijd eens komt. Maar het blijft
een geheim  - of zoals iemand ooit zei: het laatste,
grote avontuur.
 
Stefan Bernhard
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40 Dagentijd:
Vraag en antwoord

 
Waarom gebruiken kerken verschillende
namen voor de zes weken voor Pasen?

 
De tijd van 40 dagen tot Pasen heeft ver
schillende namen. Sommigen noemen ze
Vastentijd, anderen Lijdenstijd en weer

anderen Veertigdagentijd. Elk van deze namen heeft
een eigen betekenis en is ook deels verbonden met
een kerkelijke stroming of een tijd in de geschiedenis.
Het is ook niet zo vreemd dat de belangrijkste tijd van
het kerkelijk jaar meer dan een naam krijgt, want ze
is van grote betekenis voor ons christenen.
 
Al sinds de tijd van de Bijbel is het gebruikelijk dat
mensen zich op een groot religieus feest voorberei
den. Dat is vaak verbonden met Vasten en andere
rituelen. Vasten, zich onthouden van eten of van
bepaalde spijzen, zal lichaam en geest reinigen en
open stellen voor nieuwe religieuze ervaringen.
Daarbij horen ook inkeer en zelfonderzoek. Vasten is
daarom ook een teken van berouw over begane
zonden en vraag om vergeving.
 
In de oude kerk waren de zes weken voorafgaand
een Vastenperiode. Ze begon met Aswoensdag en
eindigde met Stille Zaterdag. In deze tijd gold in iede
re geval het verbod om vlees te eten. Maar sommige
gemeenschappen, vooral in kloosters, hadden deze
regels nog aangescherpt. In de katholieke traditie is
daarom de naam Vastentijd ingeburgerd.
 
Na de reformatie werden vele tradities en regels af
geschaft of afgezwakt. Men was van mening dat de
mens zich de genade niet kon verdienen, ook niet
door te vasten. In plaats van te benadrukken dat de
mens aan regels moest gehoorzamen, preekte men
nu over de betekenis van de het lijden van Christus
voor de redding van de mens. Dit lijden stond centraal
in de voorbereiding op de Stille Week en op Pasen.
Daarom werden in vele protestantse kerken, waaron
der ook de EBG, de naam Lijden tijd gebruikt.
 
In de 20e eeuw herontdekte men de grote betekenis
van de geschiedenis van het oude volk Israël voor de
christenen. De verhalen uit de Evangeliën werden pas

helemaal begrepen als men ook de verhalen uit het
Oude Testament erbij pakte. Pasen is niet zonder het
Pesachfeest te begrijpen. En daarom werd ook het
verhaal van de uittocht uit Egypte en de 40 jarige
tocht door de woestijn een belangrijk achtergrond
voor het verstaan van Witte Donderdag, Goede Vrij
dag en Pasen. De tijd van voorbereiding op de bevrij
ding van Pasen begreep men als een tocht door de
woestijn. Net zoals het volk Israël 40 jaren door de
woestijn trok op weg naar het beloofde land, net zoals
Jezus 40 dagen in de woestijn doorbracht na zijn doop
om zich op zijn openbare optreden voor te bereiden,
zo moeten zich ook de christenen 40 dagen lang
voorbereiden op het belangrijkste feest van de kerk.
Uit dit besef ontstond de naam Veertigdagentijd, die
nu in vele kerken gebruikt wordt.
 
40 dagen dat zijn de dagen van Aswoensdag t/m
Stille Zaterdag uitgezonderd de zondagen, die net als
oases in de woestijn de barre tocht doorbreken.
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Vastentijd in de
gemeente
 
De 40 dagen vasten zijn begonnen. Deze periode is
ter voorbereiding aan het Paasfeest. En is een tijd van
bezinning. Hoe iemand deze periode invult is persoon
lijk. Wij van de redactie vroegen ons af hoe onze
broeders en zusters van de gemeente deze periode
invullen. Zuster Henna Hoost is zo lief geweest om haar
persoonlijke ervaring met betrekking tot de 40 dagen
vasten met de gemeente te delen.

 

 
 
Waarom kiest u ervoor om mee te doen aan het 40
dagen vasten?
“Een jaar of 5 geleden werd mij gevraagd mee te
doen met nichten en vriendinnen (we noemen ons
Sisters) uit Nederland en Suriname die al bezig waren
met vasten, voor Pasen. Ik ben me erin gaan verdie
pen en besloot mee te doen. Ik vind geloven niet altijd
even gemakkelijk en op deze manier dichter bij God
te staan, bewust hier tijd voor te nemen sprak me erg
aan.”

Hoe bereid u zich voor op het 40 dagen vasten?
“Met de groep Sisters hebben we een grote lijst met
dingen die we ons in deze periode kunnen onthou
den. Van het verwijderen van je facebook app van
je telefoon, het niet eten van vlees of snoep, extra tijd
nemen voor gebed, vaker naar de kerk gaan tot het
minder gebruiken van je auto en meer gebruik van
je fiets maken.
 
Ik maak voor mezelf een lijstje met wat ik wel of niet
wil doen deze periode. Vorig jaar heb ik bijvoorbeeld
minder vlees en rijst gegeten. Daarnaast heb ik
mensen die ik lang niet gezien of gesproken had een
kaartje gaan sturen met een persoonlijke bood
schap.”

Welke handelingen, gebeden of lezingen past u toe
speciaal voor de 40 dagen vasten?
“Ik mag deze periode een boek van mezelf kopen dat
me dichte bij het doel geloven brengt.
Voor deze keer denk ik aan Rebible van Inez van Oord.
Een boek dat verhalen uit de Bijbel meer vertaalt naar
deze tijd en vergeten verhalen naar voren haalt.
 
Vaak hebben we met de nichten/vriendinnengroep
een thema voor deze periode waar we extra voor
bidden. Bijvoorbeeld wereldvrede. Daarnaast gebrui
ken we extra hulpmiddelen. De 40 dagen app voor
dit jaar hebben we de vastenkalender van TEAR
aangeschaft. Met elke dag een thema of overden
king.
 
Met de groep hebben we een app. Hierin bemoedi
gen we elkaar, delen we gebeden mooie liederen of
filmpjes. Daarnaast kan een ieder uit de groep een
gebedsintentie posten, waar we dan amen extra voor
in gebed gaan. Dat is zeer inspirerend.”

Stelling: Ik raad het iedereen aan om mee te doen
aan de 40 dagen vasten. 
“Absoluut het levert veel op. Meer bewustwording,
meer ruimte voor stille tijd. Verdieping van je geloof.”
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Muzikaal Pasen
 
Op verschillende plaatsen worden jaarlijks rond
Pasen muziek evenmenten georganiseerd. Het Paas
verhaal heeft niet alleen hedendaagse musici
geïnspireerd, maar ook componisten in het verre
verleden. Drie voorstellingen wil de redactie onder de
aandacht brengen.

Johann Sebastian Bach
JOHANNES PASSION (BWV
245)

Solisten:
Steven van Gils - evangelist,  Jan Willem Baljet – Jezus
Hieke Meppelink - sopraan,  Helena van Heel - alt,
Scott Wellstead - tenor,  Sinan Vural – bariton

Wanneer?
Vrijdag 23 maart 2018, aanvang 20.00 uur.           
Zaterdag 24 maart 2018, aanvang 15.00 uur
                                 
Waar?
Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24,  Haarlem
De toegang is vrij. Een vrijwillige bijdrage na afloop
van het concert wordt op prijs gesteld.
Richtbedrag € 17,50  incl. consumptie in de pauze
Wegens de te verwachten belangstelling zijn er kos
teloze toegangsbewijzen beschikbaar, 
Deze zijn geldig tot een half uur voor aanvang en
verkrijgbaar op 17 maart 2018 van 10.00 – 12.00 uur
aan de Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24, Haarlem.
 
 
De Zaanse Passion 2018 – brengt verbinding in de
Zaanstreek
 
Het Veldpark in Zaandam is een historische locatie
waar in 2015 zo’n 1500 vluchtelingen werden opge
vangen in een groot tentenkamp. Op 24 maart is het
de plek waar om 20.00 uur op een groot podium het
passieverhaal van Jezus start met het Syrische lied
‘thuisland’, die de sfeer oproept van het geboorte
land van Jezus. De Syrische (christelijke) zanger Tony
Sbat uit Aleppo zingt dit met heel zijn hart. Hij speelt
een hoofdrol in de Passion als leerling van Jezus.
Regisseur Ferdinand Borger (theoloog en program
mamaker bij de IKON/NCRV) laat het verhaal door
50 talentvolle Zaankanters verrassend verbeelden

met behulp  van filmopnames in de Zaanstreek en
flashbacks van Maria, de moeder van Jezus en Maria
Magdalena, zijn vriendin.
Thema van deze Passion is ‘Verbinding’. Symboliek
daarvoor zijn linnen doeken als een unieke verwijzing
naar Jezus leven: In doeken gewikkeld bij geboorte,
lendendoek aan het kruis, linnen doeken als teken
van het open graf.
De Zaanse Passion 2018 start om 19.00 uur met een
symbolische tocht waarin een wit verlicht kruis gedra
gen wordt met als motto: ‘draag en verlicht elkaars
leed en lasten in de Zaanstreek’.

 
The passion
 
Een unieke muzikale vertelling van het verhaal van
Pasen. Tijdens Pasen staan we stil bij het leven, de
dood en de opstanding van Jezus. Een eeuwenoud
verhaal, bepalend voor het christelijke geloof. Een
verhaal over verraad en opoffering, radeloosheid en
hoop, haat en liefde, eenzaamheid en verbinding.
Een verhaal waar iedereen zich in kan herkennen.
Jezus stond klaar voor iedereen.
 
Bekende artiesten steken dit eeuwenoude verhaal in
een nieuw jasje aan de hand van hedendaagse
Nederlandse popnummers. Net als voorgaande
jaren trekt er een processie met duizend mensen en
een groot verlicht kruis door de straten op weg naar
het hoofdpodium.
 
Het evenement is
daarom via televisie
en internet live te vol
gen. Dit jaar is The
Passion op 29 maart
2018 in Amsterdam
De Bijlmer, live te zien om 20.30 uur bij EO en KRO-
NCRV op NPO 1.
 
De Bijlmer, dat in 2018 vijftig jaar bestaat, is in al zijn
veelzijdigheid bij uitstek geschikt om als decor te
dienen voor de eigentijdse muzikale vertolking van
het verhaal over het lijden en sterven van Jezus. Een
rauw, maar troostrijk verhaal tegen de achtergrond
van een wijk die bekend is met verdriet en tegenslag,
maar ook met wederopbouw en veerkracht.
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Pinksteren Talk
 
Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord ‘pente
kostè’, wat vijftig betekent. Het is altijd 10 dagen na
Hemelvaart en de 50ste dag na Pasen. We herdenken
de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen
en het ontstaan van de Christelijke kerk.
 
 
Zuster Carla Mokkum 

 

 
Wat betekent Pinksteren voor u?
 
“De traditionele/Bijbelse betekenis van Pinsteren is:
uitstorting van de Heilige Geest. Voor mij betekent
Pinksteren ook het herdenken van een belofte door
onze Heer en Heiland, Jezus Christus.”
 
Hoe viert/herdenkt u Pinksteren? En waarom?
 
“Met de gemeente d.m.v. een kerkdienst en privé
door het herlezen van het Pinksterverhaal en de
dagteksten en Bijbelgedeelten van die dag.”
 
Wat is uw favoriete Pinkster lied?
 
“Twee liederen: Er komen stromen van zegen en Heer,
ik hoor van rijke zegen.”
 
Hoe past u de boodschap van Pinksteren in u leven
toe?
 
“Door de Heilige Geest ben ik verzekerd van de ac
ceptatie door de HEER, dat ik in geloof wedergeboren
ben. Ik leef onbewust niet altijd als een 'wedergebo
rene', maar door het geloof in onze HEER en Heiland
weet ik dat ik in genade door HEM ontvangen ben en
die genade/dat geloof probeer ik te delen met allen,
die ik op mijn levenspad tegenkomen.”
 

Broeder Marlon Stuger 

 
Wat betekent Pinksteren voor u?
 
“Ik ben van huis uit katholiek en heb in mijn jeugd als
misdienaar natuurlijk diensten bijgewoond die in het
teken stonden van Pinksteren. De uitstorting van de
Heilige Geest na de wederopstanding van Jezus is
eigenlijk het enige wat mij altijd is bijgebleven. Het is
door mijn vrouw Lilian, die er als trouw EBG-lid voor
zorgde dat ik nog meer Pinksterdiensten bijwoonde
die ik gewoon in Nederlands kon volgen. De katholie
ke diensten werden namelijk gedeeltelijk in het Latijn
gehouden. Jammer genoeg niet te begrijpen voor
kinderen. Ik ben daardoor dan ook niet ‘praktiserend’.
Maar in het dagelijks leven wel bewust van het feit dat
het nodig is om de juiste dingen te proberen blijven
doen.
Vandaag de dag begrijp ik dat Pinksteren, en met
name de uitstorting van de Heilige Geest, als het
begin van de christelijke gemeenschap wordt gezien.
Het startpunt van waaruit men de boodschap van
Jezus via zijn discipelen, maar vooral andere mensen
die niet rechtstreeks contact met hem hebben
gehad, de wereld instuurde. Dat deze periode dan
ook nog valt in de lente voelt voor mij dan aan om
geestelijk op ‘eigen benen’ te gaan staan.”
 
Hoe viert/herdenkt u Pinksteren? En waarom?
 
“Dat begint dus met het bijwonen van de dienst zelf.
Dit zal hoogstwaarschijnlijk in het gezelschap van Lili
an zijn.”
 
Hoe past u de boodschap van Pinksteren in u leven
toe?

“Zoals ik al aangaf bij de eerste vraag; geestelijk eerst
op ‘eigen benen’ gaan staan. Door te proberen de
betekenis van Pinksteren te begrijpen en doorgron
den. En vervolgens toe te passen in mijn verdere
leven.”
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Iedere jaar heeft onze gemeente de taak om een dag
lang voor de Broeder-Uniteit te bidden. Dit gebeurt in
het kader van de Uniteitsgebedswacht -  een gebeds
ketting die 365 dagen lang rond de wereld gaat en
waarbij op iedere dag een andere EBG gemeente
voor de gehele kerk bidt. Maandag 26 maart is het
weer zover. U kunt zich in uw deelgemeente opgeven 
om een half uur of een uur van de gebedstijd voor uw
rekening te nemen. U kunt daarvoor contact opne
men met zr. Ilse Tjin-Sie - Baal (Alkmaar), zr. Ethel Caïro
- Kortam (Haarlem), zr. Eunice Plet (Hoorn) of zr. Mavis
Hoogdorp (Zaanstad).
 
Om de 'kleine uurtjes' te vullen nodigen wij uit om van
0.00 uur - 6.00 uur in de kerk in Haarlem aan een
nachtwake deel te nemen. Dat is dus in de nacht van
zondag op maandag! Graag aanmelden bij br. Ste
fan Bernhard.

Wereldgebedsdag 
Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887
riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag
in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een we
reldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen
wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Ne
derland deze internationale dag gevierd en de Euro
pese conferentie zal in 2019 worden georganiseerd
door Nederland.
 
De Wereldgebedsdag is bedoeld om het christelijke
geloof een internationale, oecumenische dimensie te
geven en werd in het leven geroepen om met name
vrouwen overal ter wereld door middel van het gebed
te verenigen. De hele dag zullen er overal in de wereld
gebedssamenkomsten plaatshebben, waardoor er
24 uur lang wordt gebeden.
 
Wereldgebedsdag verenigt vrouwen over de gehele
wereld. Door de Wereldgebedsdag bevestigen vrou
wen, dat gebed en actie onafscheidelijk zijn en dat
beide invloed hebben in de wereld.
 
Dit jaar is de viering voorbereid door vrouwen uit Su
riname.  Het thema voor de volwassenenviering is: En
God zag dat het GOED was....

 

Op 4 maart om 11.00 uur vieren wij in een regionale
dienst in Haarlem de Wereldgebedsdag. De Vrouwen
soos  nodigt u van harte uit op deze bijzondere regi
onale dienst.
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Personalia

zr. Isselt – Dankoor 30 maart 75 jaar Haarlem

zr. C. Mokkum-Renfurm 16 april 80 jaar Enkhuizen

zr. A. Bernhard 17 mei 45 jaar Alkmaar

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

 
Geboren
 
Op 17 januari is geboren Nya Aisa Eva. De trotse ouders zijn Ruth Kortram en Ronald Huisman. De blije zusters
zijn Imany, Afanaisa en Kethura Kortram. Wij wensen de familie veel geluk met de kleine.
 
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 br. Deci Mers. Wij wensen hem heel veel sterkte toe bij de behandelingen in
het ziekenhuis. Bij zr. Viviën Kortram-Nelom gaat het herstel langzaam maar gestaag. Daar zijn wij blij om.
 

Create in me a clean heart, O God; and renew a
right spirit within me. Psalm 51:10
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Vieringen

Datum Soort viering Voorganger

4 maart 11.00 uur Regionale dienst (Wereldgebedsdag)         
in Haarlem

Vrouwensoos

11 maart Preekdienst br. S. Bernhard

18 maart 15.00 uur Kerkdienst in de Lijdenstijd in Den Helder br. S. Bernhard

25 maart 13.00 uur Regionale dienst (Belijdenis) in Hoorn br. S. Bernhard

30 maart 14.30 uur Goede Vrijdag Sterfuurliturgie br. R. Ho Ten Soeng

1 april Paasdienst br. F. Olivieira

8 april Preekdienst / H. Avondmaal br. S. Bernhard

22 april Preekdienst br. S. Bernhard

6 mei 12.30 uur Regionale dienst in Zaandam br. S. Bernhard

13 mei Moederdag zr. P-A. Mokkum

27 mei 11.00 uur Oecumenische viering in de Grote Kerk  

Datum Soort viering Voorganger

4 maart 11.00 uur Regionale dienst (Wereldgebedsdag)          
in Haarlem

Vrouwensoos

11 maart Preekdienst br. W. Greeuw

18 maart Preekdienst br. F. Olivieira

25 maart 13.00 uur Regionale dienst (Belijdenis) in Hoorn br. S. Bernhard

29 maart 16.00 uur Witte Donderdag H. Avondmaal/Getsemaneuurbr. S. Bernhard

30 maart 14.30 uur Goede Vrijdag Sterfuurliturgie br. P. van Aken

1 april 08.00 uur Opstandingsdienst br. S. Bernhard

1 april 10.30 uur Paasdienst met Doop br. S. Bernhard

8 april Preekdienst zr. A. Bernhard

15 april Preekdienst zr. A. Bernhard

22 april Zangdienst br. P. van Aken

29 april Preekdienst br. S. Bernhard

6 mei 12.30 uur Regionale dienst in Zaandam br. S. Bernhard

13 mei Moederdag br. S. Bernhard

20 mei Pinksterdienst br. K. Vrede

27 mei Zangdienst br. F. Olivieira

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
 

12



Vieringen

Datum Soort viering Voorganger

4 maart 11.00 uur Regionale dienst  (Wereldgebedsdag)         
in Haarlem

Vrouwensoos

18 maart Preekdienst zr. P-A. Mokkum

25 maart 13.00 uur Regionale dienst (Belijdenis) in Hoorn br. S. Bernhard

30 maart  14.00 uur Goede Vrijdag Sterfuurliturgie/H. Avondmaal br. S. Bernhard

1 april Paasdienst met Doop / aansl. paasbrunch br. S. Bernhard

22 april Zangdienst Raad van Bijstand

6 mei 12.30 uur Regionale dienst in Zaandam br. S. Bernhard

13 mei Moederdag n.t.b.

13 mei 19.00 uur Pinksterpelgrimage te gast in de EBG br. S. Bernhard

20 mei Pinksterdienst br. S. Bernhard

Datum Soort viering Voorganger

4 maart 11.00 uur Regionale dienst (Wereldgebedsdag)         
in Haarlem

Vrouwensoos

18 maart Preekdienst br. S. Bernhard

25 maart 13.00 uur Regionale dienst (Belijdenis) in Hoorn br. S. Bernhard

29 maart 19.30 uur Witte Donderdag br. S. Bernhard

30 maart 14.30 uur Goede Vrijdag Sterfuurliturgie br. K. Vrede

1 april Paasbrunch zr. K. Barron

15 april Preekdienst br. S. Bernhard

29 april Preekdienst br. F. Olivieira

6 mei 12.30 uur Regionale dienst in Zaandam br. S. Bernhard

13 mei Moederdag zr. V. Linger

30 mei Preekdienst br. F. Olivieira

Datum Activiteit Plaats

4 maart 11.00 uur Regionale dienst (Wereldgebedsdag) Haarlem

15 maart Oudstenraad Haarlem

25 maart 13.00 uur Regionale dienst (Belijdenis) Hoorn

26 maart Uniteitsgebedswacht met Nacchtwake 0.00 -
06.00 uur in Haarlem

EBG Noord-Holland

26 - 31 maart Stille week  

7 april Medewerkersvergadering Haarlem

30 april - 4 mei Reis naar Duitsland: Martin Luther  

6 mei 12.30 uur Regionale dienst Zaandam

26 mei Gemeentegebedswacht EBG Noord-Holland

Hoorn
Dorpskerk PKN, Kerkelaan 8, 1689 AE 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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Oudstenraadsver
kiezingen 2018
 
De synodeverkiezingen zijn nog maar net achter de
rug. En de volgende verkiezingen worden al weer
aangekondigd. In dit jaar moeten in de deelgemeen
ten Alkmaar, Hoorn en Zaanstad de vertegenwoordi
gers in de Oudstenraad gekozen worden. Iedere
deelgemeente heeft twee zetels in de Oudstenraad.
Alle zetels van de genoemde deelgemeenten moe
ten opnieuw bezet worden. De zittende Oudsten
raadsleden mogen zich opnieuw kandidaat stellen,
maar ook andere kandidaten zijn welkom. Dat bete
kent dat de leden van de deelgemeente Alkmaar
twee vertegenwoordigers mogen kiezen, de leden
van de deelgemeente Hoorn twee vertegenwoordi
gers en de leden van de deelgemeente Zaanstad
twee vertegenwoordigers.

 

 
 
Planning verkiezingen
 
De verkiezingen vinden plaats na de regionale dienst
op zondag 3 juni 2018 in Alkmaar. De kandidaten voor
de verkiezingen zullen na de regionale dienst op
zondag 6 mei in Zaandam voorgesteld worden.
De lijsten met de kiesgerechtigde leden zullen van 8
april t/m 22 april in de deelgemeenten ter inzage
liggen. Bezwaren tegen de kiezerslijst (b.v. als uw
naam ten onrechte niet op de kiezerslijst voorkomt)
kunnen tot 25 april aan de Oudstenraad schriftelijk
kenbaar gemaakt worden.
 
Kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn alle leden van de
EBG, die lid zijn in een van de genoemde deelge
meenten, 18 jaar en ouder zijn en in 2017 hun kerke
lijke bijdrage hebben betaald.
 
 
 

Profiel Oudstenraadlid
 
Wij zoeken zusters en broeders, die zich kandidaat
willen stellen om voor zes jaar lid van de Oudstenraad
te worden. De Oudstenraad is het bestuur van de EBG
Noord-Holland. Hij besluit over het beleid van onze
gemeente, stelt de begroting en de jaarrekening van
de gemeente op en begeleidt de predikant, pasto
raal werker en de vrijwilligers die in de EBG Noord-
Holland werkzaam zijn. In de komende jaren zal de
Oudstenraad vooral aandacht besteden aan de
verbetering van de samenwerking tussen de deelge
meenten en beleid ontwikkelen om de betrokkenheid
van de leden te vergroten en de financiële basis van
onze gemeente te verbeteren. Dit gebeurt vanuit het
besef, dat geloof in God en de navolging van Jezus
Christus de uitgangspunten voor al het beleid vor
men.
 
Als lid van de Oudstenraad bent u mede verantwoor
delijk voor het opstellen en uitvoeren van het beleid.
U voelt zich thuis in de EBG Noord-Holland en bent
actief betrokken bij een van de deelgemeenten. U
kunt samenwerken met anderen en respectvol met
gemeenteleden omgaan. Het geloof in Jezus Christus
is de inspiratiebron van uw leven en u draagt dit geloof
in uw leven uit.
 
Meer informatie
 
Meer informatie over de Oudstenraad en de verkie
zingen kunt u bij een van de zittende leden of bij de
predikant opvragen.
 
Wij ontvangen graag uw opmerkingen bij de kiezers
lijsten of uw kandidaatstelling (voorzien van een korte
motivatie) tot uiterlijk 25 april 2018. U kunt uw brief
sturen naar EBG Noord-Holland, Parklaan 34, 2011 KW
Haarlem of mailen aan oudstenraad@ebgnoordhol
land.nl.
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Landelijke jeugd
werkers dag 2018
Onder het motto: “ EBG, dat zijn wij “ was er op zater
dag 20 januari 2018 een landelijke jeugdwerkers dag
georganiseerd. Vertegenwoordigd waren jeugdwer
kers uit: Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Den Haag,
Almere en Haarlem. We werden vriendelijk ontvangen
met koffie/thee en gebak en konden zo met elkaar
kennis maken.
 
De dag werd door zr. Deborah de Graav geopend
met de dagteksten. En we hebben ons verbondslied
“Een ding is nodig tot ons heil gezongen. Daarna
hebben we samen met zr. Linger een bibliodrama
gedaan. We hebben samen het verhaal van de ver
loren zoon nagespeeld door verschillende rollen te
kiezen en zo onze persoonlijke beleving hieraan te
koppelen.
 
We kwamen met elkaar in gesprek over het jongeren
werk in de verschillende gemeenten. Hoe moeilijk het
is om de jonge mensen in de kerk te krijgen, over de
terugloop van jeugd in de kerken. Dat we meer met
elkaar moeten gaan samenwerken, elkaars activitei
ten promoten en bezoeken en de daad bij het woord
voegen. Dat betekent ECHT gaan DOEN. We hebben
van gedachten gewisseld over verschillende onder
werpen, zoals de ontwikkeling van kinderen en de
verschillende gedragsstoornissen. Daarna konden
we genieten van een heerlijke lunch.
 
In de middagsessie werden twee werkmappen ge
presenteerd door zr. Linger. Een werkmap voor de
kinderdienst en een werkboek voor de tieners. Een
mooi naslagwerk van EBG Nederland waarmee we
landelijk aan de slag kunnen gaan. We hebben een
aantal trainingen en workshops gevolgd. Het was een
fantastische en leerrijke ontmoeting. We hebben de
middag afgesloten met zang en gebeden van alle
jeugdwerkers.
 
Agnes Eersteling

Reis: In de voetspo
ren van Martin
Luther

 
De reis naar Duitsland is gepland. U kunt zich daarvoor
aanmelden bij br. Bernhard (bernhard@ebg.nl / 06
3038 3882). Een flyer met informatie en een aanmeld
formulier is beschikbaar na de kerkdiensten.
 
Wij gaan van 30 april t/m 4 mei met de bus naar
Duitsland en bezoeken daar drie plaatsen waarin
Martin Luther gewoond en gewerkt heeft. De plaatsen
zijn: Eisenach, Erfurt en Wittenberg.
 
De kosten zijn € 400,00 per persoon inclusief overnach
ting (op basis van twee persoonskamer), vervoer van
en naar Amsterdam-Sloterdijk, entree in de musea en
de meeste maaltijden. Voor zusters en broeders, die
dit bedrag niet kunnen opbrengen, is er een korting
mogelijk.
Wij verblijven twee nachten in een hotel in Eisenach
en twee nachten in een hotel in Wittenberg.
 
Op 31 oktober 1517 had Martin Luther met zijn 95
stellingen een ontwikkeling in gang gezet die uitein
delijk tot grote veranderingen in het kerkelijk, politiek
en maatschappelijk landschap van Europa heeft
geleid. Daarom is het goed om meer over zijn leven
en werk te zien en te horen.
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Alkmaar
‘Bigin nanga bribi’  Begin met geloof
 
Op 14 en 28 maart van 20.00-21.30 wordt de bijbel
studie in de Blije Mare vervolgd. De avond wordt
verzorgd door br. André Domini.
 
Vrienden van EBG Alkmaar in Papoea
 

Zr. Ans en br. Ruud
Hes waren voor de
zoveelste keer op be
zoek in Papoea en
vertellen ons hun ver
haal. In dit jaar is ons

duidelijk opgevallen dat christelijke  Papoea’s  in het
grootste moslimland van de wereld hun eigen identi
teit als christen en Papoea willen
behouden. Op de zondag
school was de rol van Israël dui
delijk waarneembaar. De lei
ding van de zondagschool laat
in hun kleding zien dat hun
identiteit als christen uitgedra
gen wordt. Daarom breidt zr.
Ans de petjes met de verboden
Papoeavlag en worden ze uitge
deeld aan de kinderen.
 
Het Olde Mare café
 
U wordt van harte uitgenodigd de koffie en thee staat
klaar. Vanaf 14.00 uur bent u welkom. Het Olde Mare
café vindt plaats tijdens de open kerkuren in De Blije
Mare:
7 maart  Sibilla Verhagen: Godly play voor
volwassenen
11 april   Assol Bernhard:  Woestijnvaders
 
 
Filmavond in de Blije Mare
 
Donderdag 15 maart: The Queen
Drama van Stephen Frears met een glansrol van Helen
Mirren als Elizabeth II, over de situatie op het Britse
koningshuis rond de dood van prinses Diana.
Op 31 augustus 1997 reageerde de wereld geshoc
keerd op het tragische auto-ongeluk van prinses
Diana. In de week na haar dood wordt Koningin Eli
zabeth II (Helen Mirren) gedwongen om te kiezen voor

het protocol van het koningshuis of voor de wil van
het Engelse volk. In eerste instantie beschouwt het
Engelse koningshuis de dood als een familiegebeur
tenis. Maar de rouw van het volk wordt steeds groter,
en daarmee ook de woede en ontzetting over het
zwijgen van de koninklijke familie. De kersverse Minis
ter-President Tony Blair probeert de koningin ondertus
sen herhaaldelijk te overtuigen om toe te geven aan
de wil van haar volk en publiekelijk te rouwen over de
dood van iemand die niet geliefd was binnen het
koningshuis.

U kunt u opgeven bij  Asha Sew
persad, deblijemare@outlook.
com, 072-5622627, beheer De
Blije Mare. Kosten voor de maal
tijd inclusief consumptie zijn
€ 5,50 en voor mensen met een
kleine beurs € 4,-.
Aanvang maaltijd: circa 18.30
uur. Inloop vanaf 18.15 uur.
Aanvang film: circa 19.45 uur.
Toegang film: gratis. Koffie en
thee kosten dan € 1,-.
 
Groothuisbezoek
 
Op  22 maart om 19.30 uur  komen we samen bij zr.
E. Esajas aan de Matsylaan 10 1701 NL in Heerhugo
waard. De avond wordt geleid door br. S. Bernhard.
 
De Paaspakkettenactie gaat door!
 
Het ISBA (Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar) heeft
de afgelopen elf jaar Paaspakketten verstrekt aan
mensen die financieel en vaak ook sociaal in een
moeilijke positie verkeren. In 2017 werden ruim 200
pakketten uitgedeeld.

Het ISBA heeft vanwege de grote hoeveelheid werk
die dit met zich meebrengt, echter moeten besluiten
te stoppen met de Paaspakkettenactie. De Alkmaar
se Raad van Kerken neemt deze traditie over. Er blijven
immers ook in onze eigen omgeving mensen aanwe
zig die iets extra’s hard nodig hebben. Het feest van
Pasen nodigt ook uit om solidair te zijn met onze
naasten, veraf maar ook dichtbij. Het is belangrijk
deze traditie voort te zetten. Veel kerken en parochies
in Alkmaar en omgeving doen er al jaren aan mee.
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In de weken vooraf
gaand aan Pasen zal
opnieuw een beroep
op u worden ge

daan. Voor het vullen van de pakketten zullen we op
zoek gaan naar levensmiddelen en attenties voor
kinderen en volwassenen. Kent u bedrijven die hierin
behulpzaam kunnen zijn? Dan vernemen we dat
graag. Wilt u alvast een gift overmaken voor de kosten
die hiermee gemoeid zijn? Dat kan via het rekening
nummer van de Alkmaarse Raad van Kerken o.v.v.
'Paaspakketten 2018'. De ARK is ANBI erkend en dus
zijn uw giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting. 
Wij hopen de actie met evenveel succes te kunnen
organiseren als de ISBA dat heeft gedaan.
 
Namens de ARK,
Wim van Houten (06-18261595) en Ria de Rijke
(06-49896107),
e-mail: info@alkmaarseraadvankerken.nl
 

Broedergroep "De
Club van Paulus"
De Broedergroep “De Club
van Paulus” bestaat nu
ruim één jaar. De oprich
ting vond plaats op 29 ok
tober 2016. Wij hebben in
dit jaar veel vergaderd.
Enkele broeders van de
deelgemeenten Haarlem,
Hoorn en Zaandam heb
ben wij nu ook benaderd
om zo tot één broeder
groep te komen en het tot
een succes te maken. Wij rekenen op de steun van
alle broeders van deze vier deelgemeenten.
Eind februari komt het jaarprogramma uit.
Het bestuur van de broedergroep is als volgt samen
gesteld:
Br. Franklin Godlieb (voorzitter)
Br. John Wesenhagen (secretaris en 2e voorzitter)
Br.  Erik Wartim (penningmeester)
Br.  Henri Modirono (lid en 2e penningmeester)
Br.  Frits Fabies (lid)
 
 
Met broederlijke groet,
Br. John Wesenhagen
Br. Franklin Godlieb      
 
 

Haarlem
Zet uw gaven in volgens de wil van God
 
Dat we verschillende gaven hebben is bekend. Dat
we onze gaven inzetten om onze broeders en zusters
in de kerk te helpen en te ondersteunen is minder
bekend. Zoals in Romeinen 12:6-8 staat:
 “Wie de gave heeft te profeteren moet die in over
eenstemming met het geloof gebruiken. Wie de ge
nade heeft bijstand te verlenen moet bijstand verle
nen. Wie de gave heeft te onderwijzen moet onder
wijzen. Wie de gave heeft te troosten moet troosten.
Wie iets weggeeft moet dit zonder bijbedoelingen
doen. Wie leiding geeft moet dit doen met volle inzet.
Wie barmhartig voor een ander is moet daarin blij
moedig zijn”.
 
Deze Bijbeltekst leert ons ook hoe we deze gaven in
de kerk kunnen inzetten. Niet alleen in de Oudsten
raad of de Raad van Bijstand of als medeweker in de
kerk maar ook om elkaar bij te staan.
Met deze tekst doen we daarom een oproep om uw
gaven en talenten in te zetten ten behoefte van uw
naasten, uw broeders en zusters in uw eigen gemeen
te naar de vreemden en vluchtelingen.
Vertel aan iemand van de Raad van Bijstand waar u
goed in bent. We kunnen u opnemen in de sociale
kaart en indien nodig kan een beroep op u worden
gedaan. Maar spontaan uw talenten inzetten is bij
zonder. Zoals een zuster uit Alkmaar voor een paar
dagen naar Haarlem komt om voor een zieke zuster
te zorgen. Dat is toch prijzenswaardig? Maar u kunt
dat ook op uw manier.
Laten wij lief zijn voor elkaar. Daar is niets mis mee.
 
Partnergemeente Rhein Main
 
Van 19 tot 21 januari heeft een kleine groep uit
Noord-Holland een bezoek gebracht aan de partner
gemeente te Rhein Main. Dit in het kader van de
Wereldgebedsdag. De liturgie komt dit jaar uit Surina
me. Aan de groep is gevraagd iets over Suriname te
vertellen. Een verslag en enkele foto’s treft u verder in
het blad.
 
Koortreffen
 
In de vorige vierklank stond een berichtje over het
koortreffen dat gehouden zou worden van 10 t/m 13
mei in Wi Egi Kerki in Amsterdam. Dit evenement gaat
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helaas niet door omdat enkele sponsoren hun toe
zegging hebben ingetrokken. Wat hun beweegrede
nen zijn geweest, is ons niet bekend. Zonder financiële
ondersteuning zouden de koorleden te veel moeten
betalen voor hun deelname. In 2020 is het volgende
koortreffen. Ook dan zal We Egi Kerki de organisatie
op zich nemen.
 
Oproep voor deelname aan de Europese  Vrouwen
conferentie in Nederland
 
Van 28 juni tot  2 juli 2018 wordt een Europese Vrou
wen Conferentie gehouden voor vrouwen uit de EBG.
Het thema is “Freedom in Christ” (Joh. 8:36). 
Dertien vrouwen uit Nederland hebben zich al aan
gemeld, waarvan 1 deelnemer uit Noord-Holland. De
Conferentie is in het Braampunt in Doorn en de kosten
voor deelname zijn € 340. Er zijn nog enkele plaatsen
open. Belangstellenden kunnen zich nog opgeven
bij:
zr. Nadra Echteld, bij voorkeur per email: n.r.ech
teld@kpnmail.nl of telefonisch:
036-5230402 / 06-21546301
 
Schoonmaak
 
Uitgebreid: 10 februari, 2 april, 23 juni, 4 augustus, 27
oktober, 8 december.
Overige schoonmaak data:
25 februari, 10 maart, 21 april, 12 mei, 9 juni, 15 juli,
25 augustus, 6 oktober, 17 november, 22 december.
 
 
.

Bezoek aan Rhein-
Main
 Rhein Mein is de partner gemeente van de deelge
meenten Alkmaar, Hoorn en Zaandam. Deze ge
meente nodigde ons uit voor een bijeenkomst ter
voorbereiding op de Wereldgebedsdag van 19 tot 21
januari. De liturgie van dit jaar is gemaakt door zusters
in Suriname. Het doel van dit weekend was om de
deelnemers kennis te laten maken met ons land.
 
Op 19 januari vertrokken wij vanuit Haarlem naar
Zaandam waar zuster Jetty ons opwachtte. Wij zijn in
gebed gegaan. Wij vroegen de Heer om zijn zegen
en leiding op onze reis waarna wij in onze volgepakte
auto om 15.30 uur vertrokken. De weersomstandighe
den waren, in tegenstelling tot een dag eerder, goed
en ook het verkeer in Nederland werkt mee. Op de
Duitse snelwegen was het anders. Daar wordt harder
gereden en zijn de wegen niet of nauwelijks verlicht.
 
Om ongeveer 22.00 uur kwamen wij aan bij zuster
Antje en broeder Arno Rohde- Carbach. We werden
hartelijk ontvangen met een heerlijke maaltijd. De
volgende morgen werden wij al om 9.00 uur verwacht
in de Evangelische Paulus Gemeente waar wij kennis
maakten met de oecumenische voorbereidings

groep. Daarna werd de li
turgie voorgelezen en het
scheppingsverhaal door 2
zusters op de vloer uitge
beeld.
 
Na deze viering werd toch
even stilgestaan bij het tu

mult dat was ontstaan naar aanleiding van het
voorblad dat de Duitse voorbereidingsgroep had
laten ontwerpen voor hun liturgie boekjes. Men was
het er mee eens dat dus niet dat beeld maar dat van
de Surinaamse werkgroep door iedereen gebruikt
moet worden.
 
Wij hielden onze presentatie gewoon in het Neder
lands omdat wij konden beschikken over Thobias. Hij
is de vicaris in Amsterdam Zuidoost. Op dit moment
verblijft hij in Duitsland voor de afronding van zijn
studie. Wij hadden een tafel vol klederdrachten, in
strumenten, houtsnijwerk en gebruiksvoorwerpen van
de Indianen. Er was veel belangstelling voor het land,
onderwijs en tradities in de kerk. De betekenis van de
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hoofddoeken vond men ook heel interessant.
De ochtend werd afgeslo
ten met een gezamenlijke
lunch met een Surinaams
tintje. Pindasoep.
Het middagdeel vond
plaats in de Methodisti
sche gemeente. Daar
hadden wij onze walk en
talk met alleen broeders
en zusters van de Broeder
gemeente. Voor die middag hadden wij spelletjes
mee maar ook zelf gebakken maïzena- en kokoskoek
jes. We speelden Mens Erger Je Niet en de Moravian
game. Het was een heel gezellige middag samen. Na
het eten hebben we samen met de predikante Kata
rina Rühe de dienst en het avondmaal voorbereid.
 
Zondag gingen wij samen met Antje, Arno en Antjes
moeder naar de kerk in Frankfurt. Een soort huiskamer.
Klein en knus. Wij begonnen deze dienst met het zin
gen van een Surinaams lied. Jesus na wi sei. De groet
namens Noord- Holland werd gebracht zr. Vivien
Kortram- Nelom en de zusters Jetty Tauwnaar en Ur
mila Linger lazen met een groepje (in het Duits) het
Scheppingsverhaal zoals die in de liturgie staat. Na
de dienst volgde het Avondmaal waarbij ik, zr. Ethel
Kortram mocht meehelpen in de bediening.

Na de dienst werd de kerkzaal snel omgetoverd tot
een eetzaal waar wij kon
den genieten van de lek
kere nasi en alle hartelijke
gesprekken met broeders
en zusters. We hebben
kennis gemaakt met fami
lie van onze zuster Wille
mien Hettasch en de zus
van broeder Erdman. Broeder Erdman was in de jaren
tachtig vicaris in Amsterdam en heeft zich enthousiast
ingezet in het jeugd- en jongerenwerk.
Vele broeders en zusters die we gesproken hebben
een link met Suriname, omdat hun ouders of groot
ouders er gewoond hebben.
 
Om 15.30 uur konden wij onze terugreis aanvangen.
We mogen terugkijken op een hele fijne tijd en een
mooie ervaring. Een ding kan ik u verzekeren. Gedu
rende de heen -en terugreis is er geen moment een
stilte gevallen.
 
Jetty, Ethel, Viviën en Urmila

Hoorn
Paasviering en paasbrunch
 
Ook dit jaar organiseren wij op eerste paasdag een
paasbrunch. Wij herdenken en vieren de opstanding
van onze Heer en nodigen u van harte uit deze dienst
bij te wonen. Aansluitend na de dienst volgt de
paasbrunch.
U mag zich voor de brunch opgeven bij zr. E. Plet. De
kosten zijn € 5, - voor volwassenen en voor kinderen
€ 2,50.
Wij hopen samen met u een gezellig paasfeest te
vieren.
 
 
Pinksterpelgrimage 2018
 
Ook in 2018 gaan christenen uit verschillende kerken
in en rond Hoorn weer op Pinksterpelgrimage. Van 11
mei (Hemelvaart) t/m 18 mei (Pinksteren) is er op ie
dere avond een korte dienst in een andere kerk met
een andere voorganger. Het thema is heel toepasse
lijk: “De Geest zet mensen in beweging”. Dat klinkt als
een vaststelling. Maar het is ook een oproep. Want
de Geest geeft ons wel een duwtje in de rug, maar
wij moeten ook opstaan en onze voeten in beweging
zetten.
 
Waarom niet meteen proberen door op weg te gaan
naar de avonden van de Pinksterpelgrimage? Ook
de Broedergemeente neemt een avond voor haar
rekening - en dan nog wel de avond van Moederdag,
zondag 13 mei. Wij heten u dan van harte welkom.
 
Meer informatie over de plaatsen en tijden van de
vieringen komt op een flyer beschikbaar.
 
Het Licht
 
Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg
in de ochtend, vlak na zonsopkomst naar het graf. In

de schemer op weg
naar het graf van hun
Heer.
Zo gaan wij in het don
ker ook op weg, niet
naar het graf van onze
Heer, maar naar een
plaats, om samen met
anderen in stilte de zon
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te zien opkomen. Het licht voor een nieuwe dag. Het
licht voor de nieuwe wereld. Een wereld zonder pijn
en angst. Een wereld waar ieder gelijk is.

U wordt van harte uitgenodigd voor de dageraads
viering, die wordt gehouden op:
Eerste Paasdag, 1 april 2018, aanvang 06.30 uur in,
de Oosterkerk te Hoorn.
 
Wie er voor gaat, dat is nog een verrassing. Muzikale
medewerking wordt verleend door:
Peter Zandberg piano en orgel en Noa Trabold viool.
 
Jan Geerlings
Raad van Kerken Hoorn, Zwaag en Blokker.

Zaanstad
Het wordt lente....
 
Ja, dat is zo. Naar mag ik nog even een korte terugblik
geven op de Gemeenschappelijke kerstnachtdienst
met de ELG op 24 december jl.
Thema van de dienst was: Het wonder in de stal.
Het koor X-pression of Joy was present en hun vocale
bijdrage was een prachtige aanvulling op de dienst.
Voorganger was Vallery Linger. Zij nam ons mee naar
het wonder van het kerstverhaal. Ook vandaag
hopen wij nog op wonderen, bijvoorbeeld genezing
van zieken, oplossing van oorlogen, einde aan hon
gersnood, hulp voor vluchtelingen, etc. Maar wij
moeten ook in staat zijn wonderen te herkennen. Kunt
u dat?
Het prachtige verhaal van de wijze ezel Nono  gaf ons
een voorbeeld van hoe je (letterlijk) uit de put kan
komen. De kerkgangers hingen aan de lippen van de
meesterverteller Leny Derksen-Kamp. De vertelling
was ook een mini-taaltraining Spaans (knipoog).
Na afloop was er in de consistorie kerstbrood met
warme chocomelk.
Met een warm gevoel door de dienst, ging een ieder
huiswaarts, de koude kerstnacht in.
 
Maar, nu op naar de lente en van kerstbrood naar
paasstol!
 
 
Regionale Nieuwjaarsdienst
 
 
De aftrap van de regionale diensten 2018 werd in
Zaandam gedaan. Op zondag 7 januari werd de
Nieuwjaarsdienst gehouden. De broeders en zusters
van de deelgemeenten kwamen in grote getale naar
de dienst. Br. Bernhard hield een uitstekende overden
king over Water, de bron des levens.
Na de dienst was er een Nieuwjaarsquiz.  De multiple
choice vragen waren opgesteld door Br. Bernhard.
Onze kennis werd op de proef gesteld. Drie personen
wonnen met hetzelfde aantal punten de quiz. Zij
kregen een klein presentje uit handen van Br.
Bernhard
Na de dienst was er in de consistorie een lekkere soep
en andere snacks. Wij gingen allemaal voldaan naar
huis. Met de beste wensen voor het nieuwe jaar en
een goede samenwerking.
 

Foto's EBGNH

 
De Evangelische Broedergemeente doet veel
meer dan alleen de zondagse kerkdiensten. Dit
jaar hebben wij 12 regionale kerkdiensten in een
van de deelgemeenten. In deze diensten  komen
de gemeenteleden van onze 4 deelgemeenten
samen. Altijd een leuke ontmoeting met elkaar
waarvan foto's een mooie herinnering vormen.
Ook zijn er vaak activiteiten. Ik  hoor nogal eens
van  gemeenteleden dat ze niet weten waar en
hoe ze de foto’s kunnen bekijken.
 
Dat kan als u naar de website van EBG Noord-
Holland surft. U toetst in www.ebgnoordholland.nl. 
Op de homepage klikt u vervolgens op informatie,
daarna op fotogalerij. U ziet nu verschillende al
bums met foto’s en activiteiten van onze Broeder
gemeente Noord-Holland. Dubbel klik op een
album en u kunt zo de verschillende foto’s bekij
ken.
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Medewerker van het jaar
 
In Zaandam wordt er ieder jaar een medewerker van
het jaar gekozen. Dit jaar hebben wij gekozen voor
twee zusters,  namelijk Zr. Mavis Hoogdorp en Zr.Olivia
Marica. Deze twee zusters zetten zich in voor het werk
binnen de gemeente. Zij ontvingen uit handen van
Br. Bernhard een mooie mok met het embleem van
de EBG. Gefeliciteerd!
 
Huize Francis in Nickerie

Elk jaar breng ik een bezoek aan Huize Francis in
Nickerie. Ik ben Nickeriaanse en mijn moeder verblijft
al enkele jaren in dit tehuis.
Op dit moment wonen ongeveer 35 mensen in Huize
Francis. Je kunt daar, indien nog mogelijk, zelfstandig
wonen. De senioren die hulpbehoevend zijn komen
op de ziekenboeg. Ook dit tehuis lijdt onder de pre
caire situatie in Suriname.
Zij redden het nog maar net met giften, voornamelijk
met maaltijden.
In onze gemeente wordt er jaarlijks een collecte ge
houden voor Huize Francis.
De leiding van het tehuis is heel blij met deze giften.
EBG Zaanstad kijkt, in overleg met Huize Francis, wat
de behoefte is op dat moment en probeert daarop
in te spelen.

Met dankbare groet,
Zr. Thecla Koulen
 
 
 
 
 

Bemoediging
Lieve broeders en zusters,
 
De Heer is ons wederom genadig geweest om een
nieuw jaar binnen te treden. En dat betekent ook dat
wij een jaar dichterbij Zijn komst zijn.
Wat betekent dat voor ons?
Het betekent dat wij ons wederom moeten keren naar
“onze eerste liefde”, Openbaring 2:4. Dagelijks moe
ten wij ons beeld veranderen in die van onze Heer en
Meester. En Zijn “juk op ons nemen”,  Mattëus
11:29-30.
Zijn wij alleen in dit werk van transformatie? Nee!
Onze hemelse vader heeft ervoor gezorgd dat wij bij
elke stap hulp krijgen. Romeinen 8:26 vertelt ons
hierover: “En evenzo komt de Geest onze zwakheid te
hulp.
Wat hebben wij verder nodig?
“Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men
hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet”,
 Hebreeën 11:1. Zonder geloof zullen wij niet in staat
zijn om zelfs maar één stap vooruit te zetten. Door het
geloof moeten wij vertrouwen op de liefde Gods, zie
Johannes 3:16, want die is zeker en gaat boven alles.
Laten wij daarom nooit vergeten: “Ik vermag alle
dingen in Hem, die mij kracht geeft”, Filippenzen 4:13.
Moge de Heer u rijkelijk zegenen en een gezegend
en vruchtvol 2018 met de Heer als onze Leidsman.
Amen.
 
Joan Wist
(Zaanstad)

Vrouwensoos
Zaandam

 
De volgende bijeen
komst van de vrou
wensoos is op vrij
dag 13 april om
19.30 uur in de kerk
in Zaandam. Op
deze avond gaan wij
samen Jezebel, een
vrij onbekende vrouw
uit de Bijbel, bespre

ken. Wie is zij? En in welk Bijbelboek komt zij voor?
Waarom is zij belangrijk? Vragen die we samen zullen
beantwoorden.
Komt u ook? U bent van harte welkom!
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VierKids

Het Pinksterfeest
 
Jezus was gestorven en toch kwam Hij af en toe bij
de leerlingen. Opeens was Hij er dan, zelfs als de deur
op slot was! Zo was het ook deze keer. Jezus zei: “Ik
wens jullie vrede”. Vrede! Want die kon de wereld heel
goed gebruiken! Daarna liep Hij langs de leerlingen
en blies hun één voor één in het gezicht. “Zo”, zei Hij,
“nu hebben jullie de heilige Geest gekregen”. En toen
was Hij weer weg.
 
Een tijd later zaten ze weer bij elkaar. Maria, de
moeder van Jezus, was erbij. Nu was het niet Jezus
die hun in het gezicht blies, maar de heilige Geest zelf!
Opeens kwam er een heleboel lawaai uit de hemel.
Het klonk alsof er een stevige wind aan het waaien
was. Het hele huis was vol van die wind. Hun kleren
klapperden ervan. Daarna kwam er opeens vuur. Op
ieder hoofd kwam een vlammetje te staan. De
warmte van het vuur ging door hun lichaam heen,
de leerlingen voelden zich helemaal warm worden,
en ze begonnen te praten, allemaal dwars door el
kaar en allemaal in talen die ze niet eens kenden. Het
leek een rommeltje en toch was het dat niet.

Buiten waren een heleboel mensen. Ze hadden de
wind gehoord en het vuur
gezien. Ze wilden weten
wat er gebeurde. In Jeru
zalem was Pinksteren altijd
een heel groot feest. Men
sen uit heel veel landen
waren gekomen om het
feest te vieren. Ze spraken
allemaal verschillende talen.
Nu kwamen de leerlingen
naar buiten en begonnen

te vertellen over Jezus en over de wonderen van God.
Welke talen de mensen ook spraken, ze konden heel
goed verstaan wat de vrienden van Jezus zeiden.
“Jezus is niet dood”, zei de één. “Je kunt Hem niet
meer zien, maar Hij is er nog steeds. Hij leeft!”, zei de
ander. De mensen werden erg enthousiast door die
verhalen. Zij wilden meedoen, bij de leerlingen horen.
Ze lieten zich dopen en gingen aan andere mensen
weer vertellen over Jezus. Zo ging het verhaal van
Jezus en de heilige Geest als een lopend vuurtje door
de wereld! En dat was het begin van de kerk van Jezus.
Dit is het Woord van God.
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