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VIA DOLOROSA 
 
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,
verdrongen zich de mensen in de straat.
Daar staarden ze Hem na:
de man die sterven moest op Golgotha.
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is
Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.
Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen
op zijn rug,
uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.
En Hij droeg met elke stap
de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt
Hem!”.
 
 
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is
Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.
Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon
en het stroomt door het hart van Jeruzalem.
 
 
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is
Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.
 
Sela               
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Voorwoord
 

De weg naar het kruis 
 
 
In deze vastentijd zijn we, bewust of onbewust, op weg naar
Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus Christus werd gekrui
sigd. In de vastentijd wordt er in de katholieke traditie bij
zonder stilgestaan bij de weg naar het kruis. 
 
Het kruis staat niet alleen centraal als het voorwerp van ons
geloof, maar ook als het voorbeeld en patroon voor ons
leven. Elke mens is uitgenodigd om de weg van het kruis te
gaan. Het kruis van Christus als baken wijst je de weg naar
het leven
 
De weg naar het kruis, de lijdensweg, Via Dolorosa. Het leidt
door de nauwe straatjes van oud Jeruzalem, de route die
Jezus volgde toen Hij met het kruis van de rechtszaal van
Pilatus naar Golgotha liep.
 
De weg naar het kruis gaat over de tranen van Maria, de
moeder van Jezus. Ze stond samen met andere vrouwen
langs de kruisweg huilend om het lot van Jezus.
 
De weg naar het kruis. We volgen met Jezus  de  Via  Dolo
rosa, een  weg  die  vol  ligt  met keien  en  stenen  waar 
je  gemakkelijk  over struikelt en waar je letterlijk je nek over
kunt breken. En je vraagt je af: wat doe ik hier op deze weg?
 
Stilstaan bij het kruis van Christus laat je beseffen dat je
gered bent uit genade. Het helpt je om te beseffen dat
liefde een prijs had en hoop een reden heeft.
 
 
                                                                Nancy Bipat-Mokkum
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Overdenking
Binnenkort begint de Lijdenstijd oftewel Veertigda
gentijd. Dat is de voorbereidingstijd op de Stille Week
en op Pasen. Elke zondag daarin heeft een bijzonde
re naam, afgeleid van een vers uit de Psalmen of een
ander Bijbelboek. Het zijn de eerste woorden uit de
Latijnse intochtpsalmen waarmee in de traditie van
de oude kerken de kerkdiensten op deze zondagen
begonnen.  Ik denk dat deze korte Bijbelverzen kun
nen helpen, om de weg richting Pasen te gaan. Ik
wens u een gezegende Lijdenstijd en Stille week toe.
En ik wens u toe, dat deze tijd leidt tot een Vrolijk
Pasen.   
 
Stefan Bernhard. 
 
ESTOMIHI (3 maart)   
(Wees mij een beschuttende rots! Ps. 31:3) 
 
Strikt genomen hoort deze zondag nog niet bij de
Lijdenstijd. Aswoensdag, de woensdag na zondag
Estomihi, is pas het begin. Maar psalm 31 neemt ons
meteen mee in de sfeer van de Lijdenstijd. De psalm
vraagt aan God om nabijheid en begeleiding en
spreekt het vertrouwen uit dat God in de moeilijkste
momenten niet ver weg is. Dat geeft moed voor de
weg, die voor ons ligt. 
Daarbij put de Psalm rijkelijk uit andere gebeden en
Psalmen. Daarmee benadrukt hij nog eens: God is
trouw en is dat altijd geweest. Je mag dat niet verge
ten  ook als het tegendeel het geval lijkt. Jezus heeft
vaak Psalmen gebeden. Dat weten wij uit de evange
lies. Nog aan het kruis heeft hij dat gedaan: wij horen
hem met woorden uit Psalm 22 spreken:  ‘Mijn God,
waarom hebt U mij verlaten’, en later met woorden
uit Psalm 31: ‘In uw handen leg ik mijn Geest’. Zo dicht
naast elkaar zijn wanhoop en vertrouwen.  
 
EERSTE LIJDENSZONDAG: INVOCAVIT (10 maart)  
(Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden. Ps. 91:15) 
 
Het lijkt wel alsof dit vers uit Psalm 91 een antwoord
geeft op de vraag uit Psalm 31. De weg naar Jeruza
lem is begonnen en daarmee ook de weg die Jezus
naar het kruis leidt. Alhoewel er nog vaak gelegen
heid zal zijn, om van die weg af te stappen, zal Jezus
dat niet doen. Maar hij zal de ‘beschutting van de
allerhoogste’ en de ‘schaduw van de ontzagwekken
de’ (Ps. 91:1) wel nodig hebben. Er wordt gezegd, dat
Psalm 91 een avondgebed is. Van Martin Luther

kennen wij een ander avondgebed:  ‘Heer, blijf bij
ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij
ons en bij uw ganse Kerk aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven, aan de avond van de
wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met
uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf
bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproe
ving en van angst, de nacht van twijfel en aanvech
ting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij
ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen.
’ 
 
TWEEDE LIJDENSZONDAG: REMINISCERE (17 maart)  
(Gedenk uw barmhartigheid, Here. Ps. 25:6) 
 
Psalm 25 is een bijzondere Psalm. Het is geen samen
hangend gedicht, maar een opsomming van enkele
verzen rond een gezamenlijk thema. Iedere vers be
gint met een ander letter van het Hebreeuws alfabet.
Van ‘A’ tot ‘Z’ wordt nagedacht over God en hoe Hij
ons in ons leven nabij is. Maar er wordt ook gesproken
over waar wij Hem kwijt kunnen raken. Daarbij komen
vele onderwerpen langs. Ik stel mij voor dat je deze
opsomming goed onderweg kan gebruiken om je bij
de les te houden en op de goede weg te blijven.
Misschien heeft Jezus met zijn leerlingen onderweg
van Galilea naar Jeruzalem over deze Psalm gespro
ken. Daarbij hoort ook dat je soms God in herinnering
roept, dat Hij trouw moet blijven. God heeft deze
herinnering waarschijnlijk niet nodig, maar wij men
sen hebben wel de bevestiging nodig. Het is net zoals
kinderen vaak aan hun ouders vragen: ‘Je houdt toch
van me?’, of geliefden niet moe worden om elkaar te
zeggen: ’Ik heb je lief!’ 
 
DERDE LIJDENSZONDAG: OCULI (24 maart)  
(Mijn ogen zien bestendig op de Here. Ps. 25:15) 
 
Nog een vers uit psalm 25, dit keer wat verderop. Het
woord ‘bestendig’ valt op.  Onderweg door het leven
komen wij vele mensen tegen en praten wij over
verschillende dingen.  Wij kunnen zeker niet zeggen,
dat wij God altijd in gedachten of voor ogen hebben.
Voor de leerlingen, die toen met Jezus onderweg
waren, was dat anders, als wij op de Bijbel afgaan. In
hun groeide gaandeweg het besef, hoe bijzonder
Jezus was en dat Hij echt de Messias was. Ze merkten
het in de manier hoe hij met hen sprak, hoe hij men
sen langs de weg bejegende en hielp. Op een gege
ven moment vroeg Jezus hen: ‘Wie denken jullie dat
ik ben?’ Petrus sprak toen uit wat zij allemaal dachten:
‘U bent de Messias’. Dat is een bijzonder belijdenis.
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Maar dezelfde Petrus heeft later, in Jeruzalem, drie
keer gezegd dat hij Jezus niet kende en niet wist wie
hij was. Het valt niet mee, om altijd God of zijn Zoon
in gedachten te houden en met Hem door het leven
te gaan - niet voor de leerlingen toen en ook niet voor
ons nu. 
 
VIERDE LIJDENSZONDAG: LAETARE (31 maart)  
(Verheugt u met Jeruzalem. Jes. 66:10) 
 
Op deze zondag is er geen Psalmvers, maar een vers
uit een lied van de Profeet Jesaja. De zondag heeft
ook een andere sfeer dan de andere zondagen in de
Lijdenstijd. Hij is hoopvoller en vrolijker van aard, alsof
door al de zorgen over het naderende einde al de
hoop van het vervolg doorheen straalt. Midden in de
Lijdenstijd licht al iets van Pasen op. De zondag wordt
daarom ook ‘klein Pasen’ genoemd. Het lijkt wel een
adempauze op de enerverende weg van Jezus die
naar de dood aan het kruis leidt. Of het is, iets men
selijker, een adempauze in de lange vastentijd, die
nu al bijna vier weken duurt en nog een tijdje zal
duren. Wij weten dat de Goede Vrijdag niet het einde
van het verhaal van Jezus is. Het feest van Pasen komt
eraan, wij kunnen de dagen al tellen. Maar wij zijn er
nog niet. Daarvoor komt nog een ander verhaal.
Daarvoor komt de Lijdensweg naar het kruis. Je ziet
het doel al voor je, maar je weet dat daarvoor nog
een ontzettend moeilijk stuk weg ligt.  Er is geen afkor
ting of omweg mogelijk. Maar er is wel hoop.  
 
 
VIJFDE LIJDENSZONDAG: JUDICA (7 april)  
(Doe mij recht, o God. Ps. 43:1) 
 
Je vraagt je af, wie in Psalm 43 aan het woord is. Is
het Jezus, die al weet dat hij onterecht beschuldigd
en veroordeeld zal worden en daarom zijn recht bij
God opeist? God is altijd de laatste instantie geweest,
waar mensen naar toe  konden gaan als hen door
hun medemensen onrecht werd aangedaan. Daar
om was er ook zoiets als kerkasiel. Maar Jezus heeft
van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Hij
heeft liefde en trouw gepreekt en geleefd. Daardoor
is hij tot een bedreiging voor de machtigen geworden
en daarom moest hij sterven. Dat is niet eerlijk en niet
terecht. Het is wel zo gebeurd. Maar recht zal altijd
zegevieren en God zal altijd aan het langste eind
trekken. Daarmee eindigt de Psalm. Maar wat is met
de mensen, die schuldig zijn aan de dood van Jezus,
geworden? Zal God voor hen rechtvaardig zijn, of is
Hij genadig? 

 
PALMZONDAG (14 april)  
 
Deze zondag heeft geen Bijbelvers als naam meege
kregen. Zijn naam laat ons denken aan de Palmbla
deren, die de mensen op de weg legden toen Jezus
de stad Jeruzalem binnenreed. Het was een intocht
als van een koning. Maar korte tijd later zullen dezelf
de mensen roepen, dat Jezus gekruisigd moest wor
den. Zijn wij mensen dan zo snel om te praten? Laten
wij iemand zo snel vallen als hij niet aan onze verwach
tingen voldoet? Wij mensen zijn niet trouw. 
De naam van de zondag laat mij ook denken aan
een lied dat vaak op begrafenissen wordt gezongen:
‘Nanga Palm wi de go…’ Omdat Jezus trouw zijn weg
tot het bittere einde is gegaan, zullen wij eenmaal als
overwinnaars het koninkrijk van God binnen mogen
gaan. Dat is een genade en geen recht, want de
trouw van mensen kan verkeren.  In de jubel van de
menigte toen in Jeruzalem, is misschien daarom ook
een gebed opgenomen. Sommigen denken namelijk
dat de roep ‘Hosanna’ komt uit Psalm 118:25: ‘Heer,
help ons en red ons.’ Dat zou heel goed kunnen. 
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Regionaal

 
 
Wereldgebedsdag 
 
 
Dit jaar wordt de Wereldgebedsdag gevierd in Hoorn
op zondag 3 maart. De viering komt uit Slovenië.
Welkom, God nodigt je uit! is het onderwerp van
deze viering.
 
De viering in onze gemeente wordt geleid door enke
le zusters van de zusterkring De Fakkel. De muzikale
begeleiding is in handen van de organist br. Spoelstra
en het koor Haarlem.
 
Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te bren
gen, wordt geld voor diverse doelen in Slovenië inge
zameld. Het Nederlands Comité Wereldgebedsdag
heeft gekozen voor de volgende projecten in 2019:
 
ASPI-centrum. Een nieuw centrum voor jongeren met
het Asperger-syndroom en voor autistische jongeren,
dat in 2018 geopend is. Jongeren kunnen hier revali
deren en door middel van trainingen leren om zelf
standig te wonen.

Een (blijf van mijn lijf)huis voor moeders. Een thuis voor
vrouwen met psychische, fysieke of andere proble
men die veroorzaakt zijn door huiselijk geweld.
 
Roma-project in Pušca. Roma-burgers worden nog
steeds behandeld als tweederangsburgers in Slove
nië. Pušca is het grootste Sloveense Romadorp waar
geprobeerd wordt om het zelfbewustzijn van de
unieke cultuur van de Roma te vergroten.
 
De zusterkring De Fakkel heeft er voor gekozen om de
2e collecte van de dienst te besteden aan het project
(blijf van mijn lijf)huis voor moeders.
 
Op www.wereldgebedsdag.nl en op de Facebook-
pagina Wereldgebedsdag Nederland vindt u meer
informatie over het werk van het Nederlands Comité
Wereldgebedsdag.
 
 
Uniteitsgebedswacht 
 
Al in het begin van de nederzetting Herrnhut werd er
een gebedswacht ingesteld.
 
In 1727 begon men er mee 24 uur per dag en 365
dagen per jaar, zoals men het toen noemde, "een
offergave van voorbede aan te steken, "die dag en
nacht moest branden." In die tijd namen 24 zusters
en 24 broeders elk een uur per dag voor hun rekening
en brachten de gemeente in hun voorbede voor de
Heer. In de 20e eeuw heeft men de traditie herontdekt
en op een eigentijdse manier nieuw leven ingeblazen.
 
Wat is nou de inhoud van het gebed. Al in de eerste
tijd werd duidelijk gemaakt, dat het niet alleen een
voorbede voor de Broedergemeente is, maar voor de
hele kerk van Jezus Christus, ja de hele mensheid. Dus
de gebedswacht is ook een dienst van de EBG aan
de mensen buiten haar eigen kring. Elk jaar in maart
zijn de gemeenten van de Europees-Continentale
Provincie (dus ook de gemeenten in Nederland) aan
de beurt hun verantwoordelijkheid voor de gebeds
wacht te nemen.
 
In de nacht van 25 op 26 maart is de EBG Noord-
Holland aan de beurt  om te bidden. . Dat doen we
niet thuis maar in de kerk in Haarlem. Het zal fijn zijn
als deze gebedsuren goed bezocht worden. Sommi
ge mensen durven op dat tijdstip niet alleen op straat
en dat is begrijpelijk. Misschien kan er samen gereisd
worden. U heeft nog even om hierover na te denken.
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In Vuur en Vlam
Zusterkring  De Fakkel 
 
Zoals u weet is in 2012 in de EBG Noord-Holland de
zusterkring De Fakkel opgericht. Jaarlijks wordt een
Fakkellezing, een thema bijeenkomst georganiseerd.
Daarnaast is sinds 2015 de vrouwensoos Zaandam
actief.
 
Wie zijn wij?
Om het vrouwenwerk in onze gemeente beter te
structureren is ervoor gekozen om de vrouwensoos
Zaandam en de zusterkring de Fakkel samen te voe
gen.  Het vrouwenwerk valt vanaf nu onder de naam
De Fakkel. De leiding van de zusterkring is voorlopig
in handen van zr. Viviën Kortram-Nelom, zr. Ethel
Caïro-Kortram, zr. Cynthia van Heek-Kembel en zr.
Nancy Bipat-Mokkum. Deze groep willen wij graag
uitbreiden met zusters uit de deelgemeente Alkmaar.
 
Waar staan wij voor?
Met De Fakkel willen wij vrouwen in onze gemeente
inspireren, samenbrengen, omzien naar elkaar, ons
geloofsleven verdiepen, onze talenten ontwikkelen.
Dit willen wij doen door een aantal bijeenkomsten te
organiseren, maar ook samen excursies doen en
workshops volgen.
 
Wat doen wij?
2019 heeft als thema In vuur en vlam. Het vuur in het
vrouwenwerk in de EBG Noord-Holland moet weer
aangewakkerd worden. Dit kunnen wij alleen als wij
door Gods Geest  worden geïnspireerd, in vuur en
vlam worden gezet!
 
Houd het vuur altijd brandend, het mag nooit doven!
God heeft het vuur laten ontbranden, maar het is onze
verantwoordelijkheid om het brandend te houden en
door te geven. “En het vuur op het altaar zal branden
de gehouden worden, het mag niet uitgaan. Daarop
zal de priester elke morgen hout aansteken, het
brandoffer erop schikken en daarop de vetstukken
van het vredeoffer in rook doen opgaan. Een vuur zal
voortdurend brandende gehouden worden op het
altaar, het mag niet uitgaan.” Leviticus 6:12-13
 
Wij mogen zorgen dat het vuur blijft branden. Dat we
streven en jagen naar de volheid van de Heilige Geest
in ons leven. Dat we onze eigen ik steeds meer afleg
gen op het altaar van ons leven. Als brandstof voor

11 mei De Fakkel lezing door Juanita
Conrad over borstkanker

    Haarlem

6 juli Sport- en speldag     Zaandam

31 aug Verdiepen in het Woord:
Bijbelstudie

    Haarlem

12 okt Landelijke vrouwendag van de
CVR

 

30 nov Advent familiemiddag     Haarlem

Zijn aanwezigheid. We moeten zorgen dat Zijn woord
rijkelijk in ons woont. We moeten vreemd vuur doven,
zodat het heilig vuur kan oplaaien. God wil ons
daarin constant stimuleren.
 
We leven in een wereld die brandt. Maar u brandt
ook. En in u brandt een vuur dat Heilig is en harten in
vuur en vlam wil zetten met Gods liefde. Besef de
kostbaarheid van het vuur en zorg dat het een laaiend
vuur wordt. Laat de passie van God door u heen
branden en steek anderen daarmee aan.
 
Wilt u de volgende data alvast in uw agenda noteren?
 

 
 
 
Heeft u ideeën voor het vrouwenwerk of wilt u meer
informatie over De Fakkel neem dan gerust contact
op met een van de bovengenoemde zusters.
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Catechese volgen /
Belijdenis doen
Op dit moment volgen zeven jonge zusters en broe
ders de belijdeniscatechese. Zij hopen op zondag 14
april in de regionale dienst in Zaandam hun belijdenis
af te leggen. Met deze korte teksten stellen zij zich aan
de lezers van de Vierklank voor.
 

 
Alisha Hoogveen
Ik ben Alisha en ben 21 jaar oud. Toen ik 4 was hebben
mijn ouders mij op een christelijke school gezet. Hier
begon ik te leren over het christendom en natuurlijk
waren wij dagelijks bezig met bidden, liederen zingen
en werden er verhalen uit de Bijbel voorgelezen. Ik
merkte dat ik er al sinds klein heel geïnteresseerd in
was. Toen ik 12 was geworden, ging ik naar de mid
delbare school; hierdoor hield ik mij dus dagelijks
minder bezig met het geloof. Bidden deed ik wel, maar
niet meer zoals vroeger. Nu ben ik 21 jaar en neem ik
deel aan de catechese, omdat ik het persoonlijk heel
belangrijk vind om te weten wat wij hier op aarde
doen, hoe wij hier zijn gekomen en hoe ik zelf bewus
ter kan worden van het leven. Ik weet zeker dat ik via
de catechese dichter bij God, maar ook dichter bij
mijzelf zal komen. Dit is een belangrijk punt voor mij.
Ik vind het belangrijk om mij goed te verdiepen in het
geloof en in God. 
 
Morgan Kembel
De reden dat ik meedoe aan de catechese is, omdat
ik altijd al heb geloofd; dit heb ik meegekregen van
mijn ouders en mijn familie. Zodra ik de kans kreeg
om meer te weten te komen over mijn geloof ook op
deze manier, leek het mij erg leuk en leerzaam.

Nathan Stuger
Waarom doe ik mee aan de catechisatie? Mijn naam
is Nathan Stuger er waarom doe ik juist nu belijdenis?
Ik vind het belangrijk dat je geen belijdenis doet voor
anderen, maar uit persoonlijke overtuiging. Mijn ver
antwoording in de maatschappij. Het is erg jammer
als je buitenkerkelijke collega’s, vrienden of kennissen
je een bepaalde vraag stellen over het geloof en je
deze dan niet kan beantwoorden. Dat is zeker geen
grond om belijdenis af te leggen. Maar ik denk dat
dit een erg belangrijk onderdeel is binnen het gelo
ven. Dus in het kort: Mijn belangrijkste overtuiging om
mee te doen met deze catechisatie is om veel infor
matie te vergaren en een sterkere band te krijgen met
God. 
 
 
Virgil Kembel
  Waarom belijdenis? Goedendag, ik ben Virgil, 22
jaar oud en studeer Rechtsgeleerdheid. Ik ben be
gonnen met mijn belijdenis om meer te leren over het
geloof en de Bijbel. En dan vooral over de toepassing
en de verdieping van het geloof in deze tijd. Het lijkt
in deze tijd steeds moeilijker om je veel bezig te hou
den met God, maar ik wil hiermee juist meer kennis
opdoen om zo ook het geloof meer te betrekken in
mijn dagelijks leven. 

 
Djenaba Stuger (Studente, 24 jaar)
Op jonge leeftijd werd ik door mijn ouders gedoopt,
door de jaren heen ging ik als vanzelfsprekend met
hen mee naar de kerk en werd ik opgevoed in het
Christelijke geloof. Toch waren er periodes waarin ik
mij afwisselend wel en niet bezig hield met mijn geloof,
het was niet altijd een prioriteit en het geloof verschoof
dan naar de achtergrond. Als ik deze periodes ach
teraf bekijk, is God toch altijd dichtbij gebleven, ook
al had ik het op die momenten niet bewust door. Dit
besef maakte mij sterker in mijn geloof en is de voor
naamste reden voor mijn deelname aan de cateche
se. Met het afleggen van mijn belijdenis maak ik nu
zelfstandig de bewuste keuze over mijn geloof en wil
ik God weer prioriteit in mijn leven geven.
 
Joshua Kembel
Mijn naam is Joshua Kembel, geboren op 22 septem
ber 1996. Ik ben de oudste uit een gezin van vijf. Ik
heb nog twee zusjes, Norah en Nubya Kembel en mijn
ouders zijn Lucien Kembel en Jewell Filé. Mijn belijde
nis doen, betekent voor mij dat ik mijn band met de
Heer wil versterken: in het openbaar belijden, dat ik
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door Onze Heer – God – als gelovige op mijn levens
pad wordt geleid en dat dit mij versterkt om dit ook
uit te dragen naar mijn medemens, broeder en zuster.
 
Miguel Stuger
Mijn naam is Miguel Stuger, ik ben 21 jaar en woon in
Amsterdam. Samen met mijn broer heb ik dit jaar
besloten om belijdenis af te leggen. Mijn ouders en
mijn familie komen al een  langere tijd in de EBG
Zaandam. Dus is het voor mij vanzelfsprekend om mijn
belijdenis bij deze gemeente af te leggen. Toch heb
ik nog vele vragen over het geloof en wil ik mezelf hier
nog verder in ontwikkelen. Tijdens de bijeenkomsten
kan ik de vragen stellen, die mij in het geloof bezig
houden en kunnen wij samen, met elkaar, en de
dominee tot antwoorden komen. 

Kinder- en Tiener
kamp EBGN
 
Tienerkamp (12 -16
jaar)
Van 29 april tot en
met 1 mei
Het landelijke tiener
kamp wordt ook dit
jaar in de mei vakan
tie gehouden. Het worden 2 dagen en 1 ochtend,
waarbij jongeren uit de verschillende gemeenten een
supergave tijd met elkaar zullen beleven. Zingen,
muziek maken, Bijbel lezen, buiten activiteiten, samen
koken en nog veel meer activiteiten
 
Kinderkamp (4-11 jaar)
Kindervakantieland, Almere van 1 tot en met 3 mei
Vorig jaar zijn we gestart met het kinderkamp. Het was
een succes, dus ook dit jaar het kinderkamp. Ons
motto is "jong geleerd, is oud gedaan". Samen zin
gen, muziek maken, bidden, actief zijn en nog veel
meer. Alle kinderen uit de verschillende gemeenten
zijn van harte welkom om een leuke tijd met elkaar
door te brengen.
 
Get together i.p.v. het Bijbelstudieweekend
Op 25 mei.
Een dag waarbij jongeren zich vrij mogen voelen over
hoe zij in hun geloofsleven, -ontwikkeling staan. Met
gebed, zang, gesprekken en nog veel meer zullen wij
samen op zoek gaan naar een manier hiermee om
te gaan.
 
Landelijke jeugdwerkers dag
Op 16 maart.
Tijdens de trainingsdag kunnen alle jeugdwerkers
elkaar ontmoeten, informeren over hoe het werk in
hun gemeente verloopt en natuurlijk gedachten uit
wisselen. De werkers zullen trainingen/workshops
volgen om positief geladen hun werk voort te zetten
 
Informatie op de website http://jeugdwerk.ebg.nl

Bezinningsdag EBG
Amsterdam Stad 
 
Op zaterdag 9 februari werd er een bezinningsdag
georganiseerd in Haarlem voor de zondagsschool
medewerkers van EBG Amsterdam Stad en Flevoland.
De kinderkerkmedewerkers van onze gemeente
waren ook van harte welkom om mee te doen. Met
20 zusters verzamelden we ons om 10:00 uur bij EBG
Haarlem om de dag te beginnen met  een korte
overdenking en zang. Daarna  vertrokken we richting
het Corrie ten Boom Museum voor een rondleiding.
Het verhaal van de familie ten Boom, met als hoofdrol
Corrie, heeft ons doen beseffen hoe wij met onze
medemens moeten omgaan. Corrie was een Neder
landse evangeliste die met haar familie tijdens de
Tweede Wereldoorlog onderdak bood aan Joodse
vluchtelingen. Ze overleefde haar arrestatie en ge
vangenschap. Ondanks alle tegenslagen bleef ze
sterk in haar geloof. In haar christelijke boodschap
stond de vergeving door Jezus Christus centraal.
Terug in de kerk konden we genieten van een heerlij
ke lunch dat voor ons was voorbereid. Na de lunch
was er ruimte om ons te verdiepen op het thema
geloven uit Filippenzen 1: 12- 30. In groepsverband
konden we met elkaar in gesprek gaan met als uit
gangspunt hoe staat het met ons eigen geloof. Het
was een hele inspirerende middag dat afgesloten
werd met het zingen van hele mooie liederen.
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heeft aangesloten, dan heeft de EBG Noord-Holland
490 leden. Daaronder zijn ook vele oud-catechisan
ten en dopelingen, die wij al geruime tijd niet meer in
de kerkdiensten gezien hebben. De verdeling over de
huidige deelgemeenten is: Alkmaar: 85 leden, Haar
lem: 128 leden, Hoorn: 117 leden, Zaanstad: 167
leden.
 
Je kan ook naar het aantal actieve leden kijken. Dat
zijn leden die kerkelijke bijdrage betalen, de Vierklank
ontvangen of regelmatig naar aan de activiteiten van
onze gemeente deelnemen. Dan zien wij dat de EBG
Noord-Holland 238 actieve leden heeft. Verdeeld over
de deelgemeenten zijn dat: 39 leden in Alkmaar e.o.,
69 leden in Haarlem, 49 leden in Hoorn en 84 leden
in Zaanstad.
 
Interessant is nu, om te kijken hoeveel procent van de
actieve leden naar de kerkdiensten komen. Daarbij
moet men wel een slag om de arm houden, omdat
ook niet-actieve leden en vrienden onder de bezoe
kers zijn. Daarnaast vertekenen de regionale diensten
het beeld, omdat bij die diensten leden van alle
deelgemeenten in de kerkdienst aanwezig zijn.  Maar
de cijfers geven toch een indicatie voor de verhou
dingen. Wij zien dat in de kerkdiensten in Alkmaar e.
o. 73 % van de actieve leden naar de kerk komen, in
Haarlem 31 %, in Hoorn 57 % en in Zaanstad 53 %.
 
Het aantal leden per deelgemeente en het aantal
kerkbezoekers per kerkplek waren echter niet de
enige  gegevens die de Oudstenraad bij het opstellen
van het veranderplan en bij de keuzes daarin gebruikt
heeft. Voor meer informatie daarover kunt u graag
met de leden van de Oudstenraad contact opne
men.
 
 

Vraag & Antwoord
 
 

De Oudstenraad heeft aan de leden
van gemeente een plan voorgelegd,
om in de toekomst op twee plekken
kerkdiensten te houden in plaats van

vier. Hoeveel kerkdiensten vinden nu in onze  gemeen
te plaats en hoe zijn de kerkbezoekers en de leden
op de huidige vier deelgemeenten verdeeld?
 

 
Om die vragen te kunnen beantwoor
den, moeten wij naar de statistieken
van de ledenadministratie kijken. Deze
cijfers worden ieder jaar ook als bijlage
in het jaarverslag van de EBG Noord-

Holland gepubliceerd. Wij kijken nu naar de cijfers
van 2018.
 
Daarin zien wij dat in dat jaar in totaal 114 kerkdien
sten in de EBG Noord-Holland hebben plaatsgevon
den. Dat zijn gemiddeld iets meer dan twee per week.
Daarvan waren 12 diensten zogenaamde ‘regionale
diensten’.
 
De kerkdiensten waren in vier verschillende deelge
meenten: 30 diensten in Alkmaar e.o. (in Alkmaar,
Heerhugowaard of Den Helder), 46 diensten in Haar
lem, 17 diensten in Hoorn en 21 diensten in Zaandam.
 
Kijken wij naar het gemiddelde aantal bezoekers per
kerkdienst, dan krijgen wij de volgende cijfers:
Alkmaar e.o.: 28,5; Haarlem: 21,2; Hoorn: 26,2; Zaan
dam; 44,8. Voor de gehele gemeente Noord-Holland
komt dat neer op een gemiddelde van 30,1 bezoekers
per kerkdienst.
 
Wat het aantal leden per deelgemeente of locatie is,
hangt af van wat je onder een lidmaat van de EBG
verstaat. Ieder lid staat ingeschreven bij een van de
vier deelgemeenten: Alkmaar e.o., Haarlem, Hoorn
en Zaanstad. Maar de leden van een deelgemeente
wonen soms verspreid over de gehele regio. Met dit
in gedachten kunnen wij de volgende cijfers opma
ken:
 
Kijk je naar het aantal mensen, dat zich ooit bij de
EBG Noord-Holland of een van haar deelgemeenten
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Personalia

zr. R.S. Rier 3 maart 25 jaar Zaandam

br. P. van Aken 3 maart 70 jaar Haarlem

zr. G. de Jong 6 maart 70 jaar Haarlem

zr. M.J.G. Hoogdorp 28 maart 70 jaar Zaandam

zr. T.G. Koulen 13 april 60 jaar Zaandam

zr. C.N. Hoost 21 april 70 jaar Zaandam

zr. M. A. Zeegelaar 22 april 50 jaar Haarlem

zr. C.M. Bijlhout- Noordwijk 22 mei 70 jaar Hoorn

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

 
 
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. Francis Conrad en br. Glenn Conrad uit Hoorn. Alle zieken wensen wij van
harte beterschap, heel veel sterkte en Gods nabijheid toe.
 
In memoriam

 
Zaandam
 
Met een kerkdienst op 29 november hebben wij afscheid genomen van zuster Linda Johanna Pools. Zij is op
21 november op 89 jarige leeftijd in het verpleeghuis Oostergouw in Zaandam overleden.  Zr. Pools was een
trouw lid van onze gemeente. Ze was een van de stichters van de gebedsgroep en kende vele mensen
binnen de gemeenschap. Ze zorgde ervoor dat de mensen zich prettig voelden en deelde graag wat zij had,
of dat een portie eten was of een snoepje of een bemoedigend woord of een collecte was. Voor haar kin
deren was zij een trouwe moeder en voor haar kleinkinderen een liefdevolle oma. Na haar beroerte keerden
de rollen zich om. Haar kinderen en kleinkinderen zorgde trouw en liefdevol voor haar. Zr. Pools kon tot het
einde toe van haar leven genieten. Het was altijd een feest om bij haar op bezoek te gaan en te zien hoe ze
van de liederen, de vieringen van het Avondmaal of van de koffie erna genoot. Wij wensen haar familie Gods
zegen toe. Namens de gebedsgroep hebben wij op de begrafenis het volgende liedvers gezongen:
 
Diya Yu mu tan wi bun Tiriman!
Efu maka de na pasi, dresi wi na switi fasi!
Te na Yu wi kon, teki wi nang' bun!
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Vieringen

Datum Soort viering Voorganger

3 maart 13.00 uur Regionale dienst in Hoorn /                          
Wereldgebedsdag / Hl. Avondmaal

Zusterkring De Fakkel / 
br. S. Bernhard

10 maart Preekdienst br. Olivieira

24  maart Preekdienst br. S. Bernhard

14 april 12.30 uur Regionale Belijdenisdienst in Zaandam  br. S. Bernhard 

19 april 14.30 uur Goede Vrijdag / Sterfuurliturgie zr. E. Bonoo

21 april Paasdienst br. R. Ho Ten Soeng

28 april Preekdienst br. S. Bernhard

5 mei 12.00 uur Regionale dienst in Alkmaar br. S. Bernhard

12 mei Moederdag br. P. Janssen

26 mei Preekdienst br. F. Olivieira

Datum Soort viering Voorganger

3 maart 13.00 uur Regionale dienst in Hoorn /                     
Wereldgebedsdag / Hl. Avondmaal

Zusterkring De Fakkel / 
br. S. Bernhard

10 maart Preekdienst br. S. Bernhard

17 maart Preekdienst br. S. Greeuw

24 maart Preekdienst br. F. Olivieira

31 maart Preekdienst zr. A. Bernhard

7 april Preekdienst zr. A. Bernhard

14 april 12.30 uur Regionale Belijdenisdienst in Zaandam br. S. Bernhard

18 april 16.00 uur Witte Donderdag / HL. Avondmaal br. S. Bernhard

19 april 14.30 uur Goede Vrijdag / Sterfuurliturgie br. P. van Aken

21 april 08.00 uur Paasochtend / Paasontbijt br. S. Bernhard

21 april 10.30 uur Paasdienst br. S. Bernhard

28 april Preekdienst zr. A. Bernhard

5 mei 12.00 uur Regionale dienst in Alkmaar br. S. Bernhard

12 mei Zangdienst Moerderdag br. P. van Aken

19 mei Preekdienst br. S. Bernhard

26 mei Preekdienst 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

3 maart 13.00 uur Regionale dienst in Hoorn /                    
Wereldgebedsdag / Hl. Avondmaal

Zusterkring De Fakkel /                                                                                   
br. S. Bernhard

17 maart 11.00 uur Gez. dienst PKN en EBG ds. J. Meinders / S. Bernhard

7 april Preekdienst br. S. Bernhard

14 april 12.30 uur Regionale Belijdenisdienst in Zaandam  br. S. Bernhard

19 april 14.30 uur Goede Vrijdag / Sterfuurliturgie / Hl. Av.maal br. S. Bernhard

21 april Paasdienst br. S. Bernhard

5 mei 12.00 uur Regionale dienst in Alkmaar br. S. Bernhard

12 mei Moederdag br. S. Bernhard

19 mei Preekdienst br. S. Bernhard

Datum Soort viering Voorganger

3 maart 13.00 uur Regionale dienst in Hoorn /                    
Wereldgebedsdag / Hl. Avondmaal

Zusterkring De Fakkel /                                                                                
br. S. Bernhard

17 maart Preekdienst zr. E. Bonoo

31 maart Preekdienst br. F. Olivieira

7 april Preekdienst br. M. Kembel

 14 april 12.30 uur Regionale Belijdenisdienst in Zaandam   br. S. Bernhard

18 april 19.30 uur Witte Donderdag br. S. Bernhard

19 april 14.30 uur Goede Vrijdag / Sterfuurliturgie zr. V. Linger

21 april Pasen / Paasbrunch n.t.b.

5 mei 12.00 uur Regionale dienst in Alkmaar br. S. Bernhard

12 mei Moederdag zr. V. Linger

19 mei Preekdienst br. F. Olivieira

Datum Activiteit Plaats

3 maart Regionale dienst / WGD / Hl. Avondmaal Hoorn

14 maart Oudstenraad Haarlem

23 maart Alg.Ledenverg. EBGNH  Haarlem

26 maart Uniteitsgebedswacht  

14 april Regionale Belijdenisdienst Zaandam

5 mei Regionale dienst Alkmaar

11 mei Lezing De Fakkel Haarlem

25 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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Lied met een
verhaal

 
Het lied ‘It Is Well with My Soul’, is een
lied met een verhaal. Aan dat lied zit
een ingrijpende geschiedenis vast. Dit
lied is geschreven na verschillende
traumatische gebeurtenissen in het
leven van Horatio Spafford.
 

 
Hij wordt geboren in 1828 in de staat New York. Hij kan
goed leren en wordt advocaat. In 1861 trouwt Horatio
met Anna Larsen, een meisje afkomstig uit Noorwe
gen, dat met haar familie naar Amerika is geëmi
greerd.
 
 
Het stel vestigt zich in Chicago en krijgt een zoon en
vier dochters. Alles gaat goed. De advocatenpraktijk
van Horatio Spafford wordt bekend en beroemd in de
hele omgeving. De Spaffords zijn belijdend christen
en steunen allerlei evangelisatiewerk. Zo zijn ze spon
sors en vrienden van de beroemde evangelist Dwight
L. Moody.
 
Maar dan, in 1870, gebeurt er iets vreselijks. Hun
zoontje, vier jaar oud, krijgt roodvonk. Hij wordt steeds
zieker, en hij komt te overlijden. Het is een afschuwelijk
drama. Maar dit is pas het begin van de ellende die
over hun leven rolt. Een jaar later, in 1871, wordt een
groot deel van Chicago door brand verwoest. Die
grote brand van Chicago, ‘The Great Chicago Fire’,
is één van de grootste rampen geweest in de Ameri
kaanse geschiedenis. De Spaffords hebben hun geld
geïnvesteerd in onroerend goed. Door de brand is
alles in één keer weg, vrijwel hun hele bezit.
 
Twee jaar later, in 1873, besluiten Horatio en Anna om
samen met hun vier dochters een reis naar Europa te
maken. Hun vriend Dwight Moody zal daar een
evangelisatiecampagne gaan houden. Daar willen
ze bij zijn, en tegelijk willen ze in Europa graag ook
wat op adem komen na de vreselijke trauma’s in hun
leven. Ze boeken een overtocht, maar als het vertrek
in zicht komt, wordt Horatio opgehouden door ver
plichtingen in zijn werk. Anna zal vast met de boot
meegaan, met Annie van elf, Margaret van negen,
Bessie van vijf en Tanetta van twee.

En dan, op 22 november 1873, terwijl het schip de
Atlantische Oceaan oversteekt, vindt er een noodlot
tige aanvaring plaats met een ander schip. 226
mensen verdrinken in de golven van de oceaan.
Onder die 226 zijn alle vier de dochtertjes van Horatio
en Anna.
Anna overleeft de ramp. Als zij in Enge
land aankomt, stuurt ze een telegram
naar Horatio, waarin ze schrijft: ‘Saved
alone’. ‘Als enige gered’.
Horatio gaat aan boord van een
ander schip om naar Anna toe te rei
zen. Zo komt hij langs de plaats waar
de ramp heeft plaatsgevonden. En op
die zeereis schrijft hij dit lied.
 
When peace like a river, attendeth my way,
When sorrows like sea billows roll;
Whatever my lot, Thou hast taught me to say,
It is well, it is well, with my soul.
 
Refrain:
It is well, with my soul,
It is well, with my soul,
It is well, it is well, with my soul.
 
Though Satan should buffet, though trials should
come,
Let this blest assurance control,
That Christ has regarded my helpless estate,
And hath shed His own blood for my soul.
 
My sin, oh, the bliss of this glorious thought!
My sin, not in part but the whole,
Is nailed to the cross, and I bear it no more,
Praise the Lord, praise the Lord, O my soul!
 
And Lord, haste the day when my faith shall be sight,
The clouds be rolled back as a scroll;
The trump shall resound, and the Lord shall descend,
Even so, it is well with my soul.
 
 
Horatio en Anna kregen opnieuw kinderen, een jon
getje en twee meisjes. Uiteindelijk zijn ze weggetrok
ken uit Amerika, en zijn ze in Jeruzalem gaan wonen.
Daar hebben ze een leefgemeenschap gesticht, ‘The
American Colony’. Als leefgemeenschap zetten die
mensen zich in voor armen, voor wezen en voor ieder
een die hulp nodig had. In 1888 stierf Horatio, 60 jaar
oud. Hij is begraven in Jeruzalem.
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Alkmaar
Kerstwandeling 
 
Op 14 december was de negende kerstwandeling.
Deze avond werd georganiseerd door PKN, EBG
Alkmaar en Vriendschap. Het was weer een bijzonde
re avond.
De kerstwandeling ging langs 6 locaties. Dit jaar
hebben 300 wandelaars meegelopen. De mensen
waren weer erg enthousiast om mee te doen.

 

 
The Jordan Rivers Singers hebben de stemming ver
hoogd. De tiende kerstwandeling op 13 december
2019 krijgt een apart tintje.
 
Kerstviering Evangelische Broedergemeente 
 
Op 24 december gebben wij onze traditionele kerst
avond in de Immanuelkerk  gevierd. Onze gastvoor
ganger was br. Roy Ho Ten Soeng en de organist was
br. Atze Veldhuis. Ook dit jaar mochten we weer ge
nieten van het gospelkoor The Jordan Rivers Singers.
Onze dienst werd door ongeveer 130 mensen be
zocht. Het was weer een mooie en bijzondere Kresne
tie.
 
 

 
Terugblik Hosannadienst in Den Helder 
  
 
Drieëntwintig gemeenteleden en vrienden waren op
2 december 2018 samengekomen in de Doopsgezin
de Kerk in Den Helder om de 1e Advent te vieren.
Hartelijk werden wij weer ontvangen door familie
Huisman van de Doopsgezinde Gemeente en br.
Franklin en zr. Elisabeth in een prachtig versierde kerk.
 
De Viering stond in het teken van de intocht van Jezus
in Jeruzalem. De Schriftlezing was uit Mattheus 21:
1-11, waar de intocht uitvoerig is beschreven. Dat was
ook het centrale thema van br. Bernhard in deze
dienst “Kijk! Daar komt je koning. Hij is rechtvaardig
en brengt bevrijding”. Aansluitend vierden wij het
Heilig Avondmaal. Zittend werden kringen gevormd
rond de Avondmaaltafel. Het was een spiritueel mo
ment om, terwijl het buiten al duister was, wij verlicht
werden door de kaarsen als teken aan het Licht van
Christus in ons midden.
 

 
Dat Licht mochten wij aan elkaar doorgeven, terwijl
er gezongen werd: “Morgenster na donkre nacht, die
de wereld vreugde bracht, kindje klein, laat uw schijn
lichten diep in ’t harte mijn”!
Na afloop van de Viering namen wij deel aan een
broodmaaltijd. Dit was helaas onze laatste dienst in
de Doopsgezinde Kerk, aangezien er in deze kerk
geen diensten meer worden gehouden.
 
Wij danken zr. Elisabeth en br. Franklin met de hulp
van familie Huisman die zoveel voor ons hebben ge
daan en voor hun gastvrijheid. Wij voelden ons thuis.
Ook zr. Aafke Helmholt, bedanken wij voor haar orgel
spel en solozang. En laten wij onze zusters en broeders
uit Den Helder niet vergeten. Zij hebben veel gedaan
om de diensten mogelijk te maken.
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Groot huisbezoek
 
Op 26 maart is het groot huisbezoek bij zr. R. Keerveld
aan de Nelson Mandelastraat 127 in Heerhugowaard
en op 23 mei bij zr. R. Kuhn aan de Karveelstraat 3 in
Alkmaar. De avond wordt geleid door br. Bernhard en
begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom. Wij
stellen het zeer op prijs als u ook uw familie of vrienden
meeneemt.
 
 
Pastoraal bezoek 
 
Heeft u behoefte aan pastoraal bezoek? Dat kan! U
kunt dit aangeven bij een lid van de Raad van Bijstand
of zelf aan onze predikant.
 
 
Koffiedrinken na de kerkdienst 
 
Het is na iedere kerkdienst een gezellig samenzijn
onder het genot van een kop koffie of thee. Even
napraten over de dienst en je sociale contacten weer
aanhalen. Omdat wij de kerkzaal van de Blije Mare
huren, moeten wij de koffie en thee ook van de Blije
Mare afnemen. Wij mogen dus de koffie en thee niet
zelf aanbieden. Daarom vragen wij aan u hiervoor
een bijdrage. Op de tafels staan er een aantal koffie
busjes waarin u uw bijdrage kunt doen. Vergeet u dit
niet bij de komende kerkdienst? Alvast bedankt voor
uw bijdrage.
 
 
De paaspakkettenactie gaat weer van start 
 
Met ingang van vorig jaar heeft de Alkmaarse Raad
van Kerken de paaspakkettenactie overgenomen
van het ISBA. In samenwerking met u hebben wij 234
pakketten kunnen bezorgen bij mensen die financieel
en ook vaak sociaal in een moeilijke positie verkeren.
Het blijkt telkens weer dat er in onze omgeving mensen
zijn 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.
 
In de weken voorafgaand aan Pasen zal opnieuw een
beroep op u worden gedaan. Exacte informatie over
de inzameldata volgt via uw eigen parochiebestuur
of diaconie.

Voor het vullen van de pakketten zijn we op zoek naar
levensmiddelen en attenties voor kinderen en volwas
senen. Het gaat daarbij om houdbare levensmidde
len. Geschikt zijn bijvoorbeeld kaas (in plastic ge
seald) vlees in blik, allerlei soorten pasta´s en pasta
sauzen, rijst, koffie, koffiemelk, thee, suiker, broodbe
leg, knabbeltjes, kruiden in potjes, muesli, enzovoort.
Alcoholische dranken zijn niet geschikt. Ook allerlei
toiletartikelen (bijv. tandenborstels, tandpasta,
scheerspullenzeep, deodorant), handdoeken en
washandjes, theedoeken, kleur- en knutselboeken,
stickerboeken (geen speelgoed) zijn van harte wel
kom.
 
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 2019'. De ARK
is ANBI erkend en dus zijn uw giften aftrekbaar van de
inkomstenbelasting.
 

 
 
Wij hopen ook dit jaar weer op een succesvolle actie!
 
Namens de ARK,
Wim van Houten (06-18261595) en Ria de Rijke
(06-49896107)
e-mail: info@alkmaarseraadvankerken.nl
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Haarlem
Vastenmaaltijden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van 7 maart tot en met 11 april zullen bij ons weer de
jaarlijkse vastenmaaltijden gehouden worden. Dat
zijn sobere maaltijden bestaande uit brood en fruit en
een kopje thee. De opbrengst van de ingezamelde
collecten komt ten bate van de Nieuwe Haarlemmers.
Er worden integratie bevorderende activiteiten voor
statushouders georganiseerd door een kerngroep,
die in de Koepel is ontstaan. Zij kunnen het geld na
tuurlijk goed gebruiken.
 
De vastenmaaltijden zijn van 18.00 uur tot 19.00 uur.
Uiteraard moet de kerk hiervoor ingericht en de tafels
gedekt worden. Hiervoor zijn veel handen nodig.
Indien u wilt meehelpen wordt u al om 17.00 uur ver
wacht in de kerk. Achter in de kerkzaal hangt een
intekenlijst. Daarop kunt u invullen waarmee u wilt
helpen.
 
Witte Donderdag 
 
Op deze dag hebben wij avondmaal. Dat was altijd
in de avonduren. Vorig jaar is er voorgekozen om dit
te verplaatsen naar de middag om 16.00 uur. Omdat
dit goed bevallen was heeft de Raad van Bijstand
besloten het ook dit jaar omstreeks dezelfde tijd te
doen. Let dus goed op het preekrooster.
 
Goede Vrijdag en Pasen 
 
We beginnen Op Goede Vrijdag om 14.30 uur. Op
Eerste Paasdag beginnen we met de opstandings
dienst om 08.00 uur. Nadat we elkaar een vrolijk Pasen
hebben toegewenst, mogen we deelnemen aan het
ontbijt. Meer details hierover in de komende koffieta
felgesprekken. Voor deelname kunt u zich opgeven
bij zr. Astra Hoogvliets.

Hoorn

 
Met z'n achten zijn we op zondag 9 december richting
de aula van de Tabor, aan de Berkhouterweg, getrok
ken om het Adventsconcert van de EBG bij te wonen.
 
De jongeren van de groep, die altijd in 'The Under
ground' bij elkaar komt, hadden enthousiast
gereageerd op de uitnodiging om mee te gaan. Het
uitje in november was niet doorgegaan: geen
gelegenheid? Of niet interessant genoeg? "Dit was
weer eens wat anders!" zeiden ze op de vraag waar
om ze allemaal gekomen waren. Ik wist, net als zij, niet
wat me precies te wachten zou staan: het was mijn
eerste bezoek. Een verrassing dus, maar collega
Stefan Bernhard beveelt het altijd warm bij ons aan.
 
Het concert werd geopend met een kort woord en
Bijbeltekst door ds. Bernhard, en een lied door
hem ingezet. Daarna waren er artiesten die, samen
of alleen, hun geloofsliederen zongen,
gepresenteerd door Monique de Meza. En aan het
eind waren er ook Kerstliederen. In de pauze
konden de heerlijkste Surinaamse gerechten gekocht
en gegeten worden. Er was een gezellige,
hartelijke sfeer. Eén van dames die gekookt hadden,
kwam de jongeren even zeggen, dat ze hun aanwe
zigheid op prijs stelde, en vroeg of het eten smaakte.
Leuk! Ze waren gespot.
 
Het enthousiasme van de jongeren is niet teleurge
steld: er is met aandacht geluisterd. Eén keer was een
zangeres zó overtuigend in haar zang, dat één van
de jongeren spontaan ging staan en
klappen als waardering. Er werd verder ook enthou
siast meegedaan met het klappen en zingen als
daartoe werd aangespoord.
 
Tenslotte werd iedereen gevraagd te gaan staan en
mee te dansen, - het kan bijna niet anders,
vanwege het ritme en de muziek- en iedereen doet
het hier. Toen werd er - ook vanaf de achterste rij -
lekker meegedaan! Het was léuk, ze konden góed
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zingen, en het eten was Iékker was het oordeel.
Kortom, een verrassende middag en zinvolle ervaring,
waarin de oecumene op een speciale manier vorm
gegeven is. Ook dit is er, in Hoorn! Met Wouter, Eline,
Emily, Nathanaël, Daan, Ben, Christian.
 
Tineke van Lente
 
Artikel uit: ‘In samenspraak met Heel Hoorn’ - Protes
tantse gemeente Hoorn/Zwaag/Blokker, jaargang 4,
nr. 1 januari/februari 2019
 
 
Aankondiging: Ochtend van de ontmoeting 
 
In de afgelopen twintig jaar word er ieder jaar tijdens
de stadsfeesten in Hoorn een openlucht kerkdienst
op de Roode Steen gevierd. De Raad van kerken was
de drijvende kracht achter deze kerkdiensten. Maar
de kerken worden ook in Hoorn steeds kleiner. En de
samenleving wordt er steeds kleurrijker. In de raad
dacht men er daarom al langer over na, hoe deze
traditie voorgezet kan worden en tot een feest vanuit
de kerken voor heel Hoorn kan worden.
 
Nu worden de gedachten in praktijk gebracht. In 2019
zal er geen kerkdienst op zondagochtend meer ge
vierd worden, maar op zaterdag 15 juni een ‘ochtend
van ontmoeting’. Het wordt een bruisend feest waar
ieders cultuur of geloof tot uiting kan komen. Waar
verrassing ontstaat in de ontmoeting. Herkenning en
verbinding. Contact! Een podium met muziek, dans,
gedichten vanuit vele tradities. Gesprekken op straat.
Een wervelend programma! Ook de EBG zal daaraan
deelnemen!
 
 
Bijbelgesprek over boek JONA 
 
‘Ergens diep verborgen in de bladzijden van het Oude
of Eerste Testament van de Bijbel ligt een pareltje van
vier hoofdstukken: het boek Jona. Het is een span
nend, maar ook vermakelijk verhaal dat zomaar uit
de lucht komt vallen met een hoofdpersoon van wie
we niets weten en dat plotseling in het luchtledige
eindigt, zonder dat we horen hoe het afloopt. Daar
tussenin trekt in razend tempo een sprookjesachtige
wereld voorbij: een schip, een storm, een monster
achtige vis, een reusachtig grote stad, een wonder
boom. Het boek Jona schotelt ons een merkwaardi
ge, spannende combinatie voor van idealisme en
hoop, toewijding en vrolijkheid, onrecht en genade.’

Als deze inleiding u nieuwsgierig maakt, dan bent u
welkom bij de Bijbelgesprekken over het boekje over
de profeet Jona. Op 24 februari zijn wij met het eerste
hoofdstuk begonnen. De volgende bijeenkomsten
zijn op zondag, 24 maart, 28 april, 26 mei, telkens om
16.00 uur. De plaats wordt nog bekend gemaakt tij
dens de kerkdiensten. Breng uw Bijbel mee!
 
 
Groeten uit....
 
... zonnig Bersaba, Suriname. Twee weken geleden
ben ik vertrokken naar Suriname om samen met mijn

broer vakantie te vieren. Wetende dat het dit keer
anders zou zijn, omdat ik minder mobiel ben door mijn
broer.

Ik ben neergestreken in mijn geliefde dorp Bersaba.
Ik wist niet wat ik moest verwachten gezien de om
standigheden in het land. Maar het valt heel erg mee.
Ik ben al naar de kerk geweest. Ook hier is er een grote
leegloop. Wel vond ik het zingen prachtig. Mijn eerste
feestje heb ik achter de rug. Het was erg leuk om weer
mee te maken. De ruimte die je hebt, maar ook ik
merk wel dat ik toch al lang weg ben. Wel geniet ik
erg van mijn familie. En vooral dat ik iedere dag een
duik kan nemen in de rivier.
 
Inmiddels kan ik geen manjas meer zien, dus begin
ik nu met awaras. Zoveel natuur om mijn heen dat ik
geen tijd heb om Nederland te missen. Dus mensen
vanuit mijn adres heb ik uitzicht op veel bomen. Ik zie
elke dag sapakaras, ook heb ik al een slang gezien.
Mijn zus beschrijft het als een grote dierentuin. Ik heb
niets te klagen. Bersaba bevalt prima. Ik ben thuis en
zou willen dat ik thuis kon blijven.
 
Eunice Plet 
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Zaandam
 

Kerstavond/Kresneti 24 december 2018 
 
Gecombineerde dienst met de Evangelisch Lutherse
gemeente. Voorganger: Stefan Bernhard. Solozang:
Hans van Blanken. Thema: "Het wonder is dichterbij
dan je denkt".
In deze bijzondere kerstavond dienst werden ook twee
kinderen gedoopt te weten Jaéveon en Tishany
Paton. De dienst begon met het aansteken van de
kaarsen op de kansel dit werd gedaan door de do
pelingen.
 
Stefan Bernhard had met de kerst een kaart ontvan
gen met daarop een vuilniswagen en wie lagen er in
de vuilniswagen Maria met het kindeke Jezus! Wat
wilde men hiermee zeggen?

 

 
Wil men zeggen dat in deze tijd het geloof bij het
vuilnis is gezet? De ontkerkelijking is een feit. De cijfers
liegen er niet om. Het kan ook een aansporing zijn om
het geloof juist niet weg te doen. De aanblik van de
kaart kan ook leiden tot schaamte en besef dat dit
gebeurd. De twee vuilnismannen naast de vuilniswa
gen kijken ook met enige verbazing naar wat er in de
wagen ligt.
Laten we daarom niet vergeten dat God er is voor de
armen in krotten maar ook voor de rijken in paleizen.
Wij, jij en ik mogen er zijn en erbij horen. Er zijn mensen
die het geloof tot zich kunnen nemen en het snappen
er zijn er ook die het niet snappen. De wijze uit het
Oosten, maar ook de herders in het veld..... allen
mogen komen.
 
Het openingsgebed in de dienst was:
Je zoekt naar warmte en naar licht, en vindt dat in
een stal. Wat is er mooier dan een Kind dat vrede

brengen zal? En even schuil je voor de kou, de ruzie
en de pijn. Daar in die stal vergeet je weer hoe hard
de mensen zijn.Een oud verhaal, een nieuw begin.
Een woord van troost en hoop. Een tegengif voor het
venijn dat langzaam in je sloop. En even is de wereld
goed: je ziet hoe het kan zijn. Veranderingen vragen
tijd en elk begin is klein. aar in die stal hervind je kracht.
Zo kun je verder door de nacht.
 
Leny Derksen-Kamp vertelde zoals gebruikelijk een
zeer tot de verbeelding sprekend verhaal van een
schoenmaker/klompenboer in Oosterlittens in Fries
land. Hij was op zoek naar een schat. Hij ging er voor
op pad maar de schat bleek zich te bevinden in zijn
eigen tuin. De boodschap is dat je niet heel ver naar
je geluk hoeft te zoeken het is vaak heel dichtbij,
dichterbij dan je denkt.
 
Na afloop van deze zeer goed bezochte dienst was
een ieder welkom in het Trefpunt bij de Kerst-Inn om
elkaar gezegende kerstdagen toe te wensen. Kerst
2018 was een feit.

Doopdienst 
 
Op de bijzonder avond van 24 december werden
twee kinderen in onze gemeente gedoopt. Tijdens de
kerstdienst, die de EBG samen met de Lutherse ge
meente in Zaandam heeft gevierd, hebben wij Jaé
veon Rickey Nathanaëll Paton en Tishany Jacky Ta
lisha Paton door het sacrament van de Heilige doop
in onze gemeente opgenomen. Dat gebeurde nadat
wij over de geboorte van Jezus Christus gehoord
hadden en nadat wij het kind in de kribbe hadden
begroet.

 
Wij wensen de kinderen, hun ouders en peten de
zegen van God toe en hopen dat zij hun plek vinden
in ons midden.
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Paasbrunch          
 
Op  zondag  21  april   is  het Pasen. Traditiegetrouw 
hebben wij onze gezamenlijke Paasbrunch. Zoals
voorgaande jaren mag u zich weer opgeven om mee
te doen. Volwassenen betalen 5 euro en kinderen tot
en met 12 jaar 2 euro.
 
Voorafgaand aan de Paasbrunch hebben we een
aangepaste kerkdienst. De dienst begint om half één
(12.30 uur ).

 
 
Komt één, komt allen,
zodat wij er wederom een
onvergetelijke dag van
kunnen maken.Tijdens de
komende diensten volgt er
meer informatie.
 
Namens de Paas werk
groep.
Zr. Thecla Koulen

ZZg
Geloven en doen 
 
Al vanaf 1793 voert het ZZg het zendingswerk uit van
de Evangelische Broedergemeente. Eerst via zending
spioniers, daarna via mensen die de gezondheids
zorg, het onderwijs, het sociaal werk en de kerk hiel
pen opbouwen. Ne steunt het ZZg Broederemeenten
wereldwijd bij hun diaconale werk voor armen en
kwetsbaren en bij hun kerkopbouw en zendingswerk.
 
Daarnaast focust het ZZg op geloofsinspiratie en –ver
dieping. Wereldwijd daarover in gesprek gaan, inzich
ten uitwisselen en van elkaar leren; dat verrijkt over
en weer.
 
U bent van hart uitgenodigd om mee te doen, met
woord en daad. Share your mission!  
 
Wilt u meer weten over de projecten van het ZZg of
wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Ga voor meer infor
matie naar de website www.zzg.nl

20



Tips: beleven -
lezen - doen
Evenement 

 

De EO-Jongerendag is het grootste christelijke jonge
renevenement van Nederland. Een dag vol steengoe
de muziek van artiesten uit binnen- en buitenland,
variërend van popmuziek tot rock tot gospel en nog
veel meer, dat is de EO-Jongerendag. Een dag
waarbij naast genieten van top muziek ook het religi
euze en spirituele een belangrijke rol speelt.
Op dit evenement komen o.a. Hillsong Young and
Free, Tauren Wells en de BEAM Worship Band. De EOJD
wordt gepresenteerd door Joram Kaat.
De EO-Jongerendag vindt plaats op 25 mei 2019 in
Rotterdam Ahoy. Het voorprogramma start om 14:00
uur en eindigt rond 21:00 uur. 
Informatie & tickets: https://beam.eo.nl/eo-
jongerendag-2019/
 
 
Film
 
 

Het verhaal speelt zich af in Het
Heilige Land in de eerste eeuw.
Een jonge vrouw laat haar vis
sersdorpje en familie achter zich
en sluit zich aan bij een radicaal
nieuwe sociale beweging. Aan
het hoofd staat Jezus van Naza
reth die veranderingen belooft
in de wereld. Maria Magdalena
is op zoek naar een nieuwe ma

nier van leven en naar een authenticiteit die haar
ontzegd wordt door de starre hiërarchieën. Naarma
te de bekendheid van de groep groeit en steeds meer
mensen zich aangetrokken voelen tot de boodschap
van Jezus, zal Maria's spirituele reis haar naar Jeruza
lem brengen. Daar wordt ze met de realiteit van het
lot van Jezus geconfronteerd en moet ze er haar eigen
plaats vinden.

Boeken 

 

 
Daniëlle Heerens brengt Bijbelteksten op aanspreken
de wijze dichterbij. De jonge auteur biedt voor elke
dag een tekst met een compacte overdenking en
een kort gebed. Haar dagboek is opgebouwd rond
26 thema’s, waarmee tienermeiden meer leren over
God, de Bijbel en zichzelf.

 
 
De Dalai Lama en Desmond Tutu
hebben beiden veel tegenslagen
moeten overwinnen. Ondanks hun
ontberingen - of zoals ze zelf zeggen
dankzij hun ontberingen - behoren ze
tot de vrolijkste mensen ter wereld.
 
Ter gelegenheid van de 80e verjaar
dag van de Dalai Lama reisde Desmond Tutu naar
Dharamsala om samen Het boek van vreugde te
maken als cadeau voor iedereen.
 
Tijdens deze bijzondere week toonden ze met hun
eigen uitbundigheid, compassie en humor hoe
vreugde kan groeien van een voorbijgaande emotie
tot een blijvende, solide levenshouding.
 
 Een boek waar je blij van wordt, alleen al vanwege
de liefdevolle manier waarop deze oude wijze man
nen met elkaar omgaan, de levensvreugde en
speelsheid die ze delen en de respectvolle manier
waarop ze hun verschil van inzicht bespreken, want
de boeddhistische en de christelijke traditie hebben
naast veel overeenkomsten ook duidelijke verschillen.
Het is mooi om te lezen hoe onbelangrijk die verschil
len worden, want hun kernboodschap is dezelfde:
vreugdevol leven bereik je door anderen vreugde te
brengen.
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Online 
Leesplan Nederlands Bijbelgenootschap

 

 
40 dagen | 40 vragen: Hoe leef ik? Wie ben ik? Wat
betekent het geloof voor mij? Maak ik bewust tijd om
hierover na te denken? Of word ik geleefd door mijn
gewoontes en dagelijkse bezigheden? 
In de veertigdagentijd staan veel mensen stil bij vra
gen zoals deze. Ben je hiervoor op zoek naar extra
inspiratie vanuit de Bijbel? Laat je dan prikkelen door
de blogs, het digitale leesplan en het boekje daarvan,
en het veertigdagenproject van Bijbel Basics.
 
Het leesplan volgt het Johannes-evangelie, waarin
steeds wordt benadrukt dat we God kunnen leren
kennen in Jezus. Iedere dag is er een korte uitleg bij
een tekst uit het Johannes-evangelie, een vraag om
over na te denken en een suggestie om aan de slag
te gaan. Schrijf je in voor het leesplan:
 1. Via de app Mijn Bijbel; download de app, schrijf
je in, en ontvang vanaf 6 maart elke ochtend een
notificatie op je telefoon of tablet.
 2. Via debijbel.nl; schrijf je in en ontvang vanaf 6
maart elke ochtend een e-mail.
 
Gratis boekje 40 dagen | 40 vragen
 
Vraag het leesplan als boekje aan met overdenkin
gen, bezinningsvragen en leuke doe-opdrachten. Je
leest in 40 dagen het hele Johannes-evangelie en
staat elke dag even stil bij de vragen.

VierKids
Het is bijna lente. De bomen worden weer groen, de
bloemen gaan bloeien. De zon laat zich vaker zien en
het wordt warmen. Ook de beestjes komen te voor
schijn. Dat zie je in dit plaatje. Maar als je goed kijkt
zijn de plaatjes niet hetzelfde. Zoek de verschillen!
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