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What a wonderful
world
Psalm 104: 24-35
 
What a wildly wonderful world, God! You made it all,
with Wisdom at your side, made earth overflow with
your wonderful creations.
 
Oh, look - the deep, wide sea, brimming with fish past
counting, sardines and sharks and salmon.
 
Ships plow those waters, and Leviathan, your pet
dragon, romps in them.
 
All the creatures look expectantly to you to give them
their meals on time.
 
You come, and they gather around; you open your
hand and they eat from it.

 
If you turned your back, they'd die in a minute - Take
back your Spirit and they die, revert to original mud;
 
Send out your Spirit and they spring to life - the whole
countryside in bloom and blossom.
 
The glory of God - let it last forever! Let God enjoy his
creation!
 
He takes one look at earth and triggers an earthqua
ke, points a finger at the mountains, and volcanoes
erupt.
 
Oh, let me sing to God all my life long, sing hymns to
my God as long as I live!
 
Oh, let my song please him; I'm so pleased to be
singing to God.
 
But clear the ground of sinners - no more godless men
and women! O my soul, bless God!
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Voorwoord
 
“En God zag dat het goed was...”
 
 
Ik moet denken aan het lied “What a wonderful world” van
Louis Armstrong.  Een fantastisch nummer met een ode aan
Gods schepping.  Hij zingt van de groene bomen, de
bloeiende rode rozen, de wolken aan de blauwe hemel.
Maar ook de mensen om hem heen die elkaar vriendelijk
gedag zeggen. Luistert u maar eens naar het nummer.
 
Als ik het lied beluister bedenk ik dat God ons deze prach
tige wereld gegeven heeft. Zijn Tuin van Eeden.  Maar ik
realiseer mij ook dat wij niet zorgvuldig met zijn schepping
omgaan. In deze editie is aandacht voor onze verantwoor
delijkheid als kerk en mens voor de schepping. Hoe wij
milieubewuster kunnen leven. De viering van de Wereldge
bedsdag met het thema  “En God zag dat het goed was...”
 sluit hierop ook aan.
 
Gods schepping betekent ook .....
 
– Samen iets ondernemen. We lezen dit terug in het reisver
slag van de Lutherreis. Een inspirerende reis.
– Naastenliefde. De schoolpakketten actie voor kinderen in
Suriname is daar een  succesvol voorbeeld van. Vergeet u
niet dit project financieel te ondersteunen. De collecten van
de vastenmaaltijden in Haarlem waren bestemd voor
mensen met een verstandelijke beperking die in de Ark
gemeenschap wonen.
– Aandacht hebben voor elkaar.  Elkaar bemoedigen met
een gebed of een gedicht.
 
Gods schepping. Dit wordt op verschillende manieren in dit
nummer belicht. Wij horen graag wat u inspireert. Veel
leesplezier!
 
                                                             Nancy Bipat-Mokkum
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Overdenking
 
God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en
God blijft in hem. (1 Johannes 4:16)
 
In de EBG Noord-Holland hebben wij voor dit jaar een
bijzonder thema voor de augustusmaand gekozen.
Wij willen nadenken hoe duurzaam wij omgaan met
de schepping waarin wij leven. Daarbij zullen ons
twee vragen bezig houden: hoe kunnen wij in de EBG
Noord-Holland verantwoord en goed omgaan met
natuur en milieu. Daarbij gaat het dus om de huis
houding van onze kerk. De tweede vraag is, wat wij
thuis doen of kunnen doen om meer milieubewust te
leven.
 
Het zou mooi zijn geweest als het woord van de
maand augustus ook daarop zou aansluiten. Zo een
Bijbeltekst uit Genesis over de schepping of over goed
rentmeesterschap uit een ander gedeelte van de
Bijbel zou handig zijn geweest. Helaas werkt het
dagtekstenboekje niet daaraan mee. Wij lezen daar
een vers uit de 1e  Johannesbrief over de liefde. Of
wij toch een brug kunnen slaan naar ons thema?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liefde is een veel gebruikt woord, vooral in het Nieuwe
Testament. Vooral Johannes en zijn opvolgers gebrui
ken het woord ‘liefde’ heel vaak. Als ik het lees in mijn
Nederlandse Bijbel, dan denk ik vooral aan een
emotionele verbondenheid tussen mensen, waarbij
ook vlinders in de buik komen. Maar vanuit mijn Bij
belstudie weet ik dat Johannes het niet over roman
tiek heeft als hij over liefde schrijft. Dat zie je heel goed,
als je naar de oorspronkelijke tekst in het Grieks kijkt.
In deze taal bestaan er drie verschillende woorden
voor dat wij in het Nederlands ‘liefde’ noemen.
 
Daar is ten eerste de ‘éros’, de hartstochtelijke en ook
lichamelijke liefde tussen twee mensen. Dat kennen

wij goed, maar het nieuwe Testament heeft het hier
nauwelijks over. Daarnaast is ten tweede de ‘filía’, de
verbondenheid van vrienden die met elkaar optrek
ken en voor elkaar instaan, als dat nodig is. En uitein
delijk is er ten derde de ‘agápe’. Dat is de verbonden
heid tussen mensen die het samenleven mogelijk
maakt. Deze liefde laat ons elkaar helpen en elkaar
bijstaan. Het oude en in ongebruik geraakte woord
‘solidariteit’ past hier goed. Jezus spreekt ook van ‘
naastenliefde’ of zelfs van ‘liefde tot de vijand’.
Daarbij bedoelde hij dat de naaste, en zelf ook je
vijand ook een schepsel van God is en daarom ook
je broeder of zusters is. Je moet dat serieus nemen.
 
Je hoeft daarom geen vriend met hem of haar te
worden, maar je mag op een fatsoenlijke en waarde
volle manier met hem of haar omgaan. Je moet niet
alles met je medemensen delen, maar je mag hun in
hun leven niet beperken. En je moet bereid zijn om
hem of haar te helpen in nood.
 
Een proefsteen voor de juiste agápe is als je met je
medemens samen aan tafel kan zitten en het eten en
het drinken eerlijk deelt. In de joodse en christelijke
traditie kennen wij de gewoonte van een liefdemaal,
ook wel ‘agápe’ genoemd. God heeft ons deze liefde
geschonken door ons als zijn kinderen te aanvaarden
en ons door Jezus met hem te verbinden. En daarom
zijn ook wij gevraagd om onder elkaar deze liefde te
leven. Dat houdt ons Johannes in zijn eerste brief
steeds weer voor.
 
Als ik met deze gedachten nu terugga naar onze
augustusmaand, dan vraag ik mij af of deze agápe
enkel voor de relatie tussen God en mens en de
mensen onderling van toepassing is. En een vraag
stellen is ook de vraag beantwoorden. Ik vind name
lijk dat wij naastenliefde niet alleen aan onze buur
man of buurvrouw moeten tonen, maar ook aan de
andere delen van de schepping. Ook de dieren en
planten, ja zelf de bergen en velden verdienen onze
agápe.
 
Dat is geen nieuwe gedachten. Ik kom ze al bij iemand
als Franciscus van Assisi tegen die in de 13e eeuw een
zonnelied schreef. Daarin zingt hij van broeder zon en
zuster maan, van zuster water en moeder aarde. Van
hem wordt ook verteld dat hij preken voor de vogels
en dieren hield omdat hij vond dat ook zij door God
geliefd zijn. De oude Franciscus is daarom een voor
beeld geworden voor allen die zich vanuit het chris
telijk geloof inzetten voor een zorgzame omgang met
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de natuur en voor een beter bescherming van plan
ten en dieren.
 
Ik vind de gedachte heel uitdagend, dat ook de an
dere schepselen deel uitmaken van de liefde die ons
allen omvat. Want vaak denken wij vooral, dat wij
beter met het milieu om moeten gaan om het voort
bestaan van de mensheid veilig te stellen. Maar dat
is zelfzuchtig gedacht. Want het gaat niet alleen om
het voortbestaan van ons en onze kinderen, maar ook
om de toekomst van de dieren en de planten, van de
landschappen en zeeën die deel uitmaken van de
schepping van God. Zij verdienen ook onze verbon
denheid en liefde. Zodat ons verbond met de schep
per, met God, niet verbreekt.
 
Stefan Bernhard
 
 
 
 

Zonnelied 
Gebed geschreven door Franciscus van Assisi
 
Allerhoogste, almachtige, goede Heer, van U zijn de
lof, de roem, de eer en alle zegen.
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe  en geen mens
is waardig uw naam te noemen.
 
Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen,
vooral door mijnheer broeder zon, die de dag is en
door wie Gij ons verlicht.
En hij is mooi en straalt met grote pracht; van U, Aller
hoogste, draagt hij het teken.
 
Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de
sterren.
Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kost
baar en mooi.
 
Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind en door
de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde, door
wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt.
 
Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water, die heel
nuttig is en nederig, kostbaar en kuis.
 
Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur, door
wie Gij voor ons de nacht verlicht; en hij is mooi en
vrolijk, stoer en sterk.
Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder
aarde, die ons voedt en leidt, en allerlei vruchten
voortbrengt, bonte bloemen en planten.
 
Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw
liefde  vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking
dragen.
 
Gelukkig wie dat dragen in vrede, want door U, Aller
hoogste, worden zij gekroond.
 
Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de licha
melijke dood,  die geen levend mens kan ontvluch
ten.
 
Wee hen die in doodzonde sterven; gelukkig wie zij in
uw allerheiligste wil vindt, want de tweede dood zal
hun geen kwaad doen.
 
Prijs en zegen mijn Heer, en dank en dien Hem in grote
nederigheid.
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 “En God zag dat
het goed was.....”
Wereldgebedsdag 2018

Wat een blijdschap: dit jaar stond de Wereldgebeds
dag in het teken van Suri
name.
Voorafgaand aan de vie
ring van deze bijzondere
dag, werd in november
2017, een kaderontmoe
tingsdag georganiseerd in
Rotterdam. Daar, konden
de afgevaardigden van
diverse gemeenten samen
in workshop-verband, deze
dag met elkaar voorbereiden. Verder kon er materiaal
besteld worden, zoals, cd’s en boeken, ter voorberei
ding van de dienst op 5 maart. Dit alles onder het
genot van zang, dank, gebed, vertellingen en uiter
aard lekkere Surinaamse hapjes en drankjes.
 
En toen was het 5 maart
 
De dienst werd gehouden in de gemeente Haarlem,
waarin 7 vrouwen voorgingen. Elk van de vrouwen
was getooid in klederdracht en brachten aan de
gemeente een deel van de liturgie.
Bij binnenkomst kregen de leden een “schildpad”,
waarop zij een gebed of wens mochten opschrijven.
 
Op de liturgische tafel stond een zevenarmige-kan

delaar, en na
elk gebed van
een van de 7
vrouwen, werd
een kaars op de
kandelaar aan
gestoken.
De dienst werd

geleid door zuster Ethel Kortram, en zij stond stil bij de
schepping, vooral in Suriname. Het belang, respect
en behoud van onze natuur, bossen, natuurlijke
hulpbronnen en de medemens. Kortom, alles wat
God geschapen heeft, moeten wij respecteren,
omdat Hij na de schepping “zag dat het GOED was”. 
God heeft alles goed gemaakt, maar het is niet de
bedoeling, dat wij achterover gaan leunen en verder
niets doen, maar wij moeten vechten voor rechtvaar

digheid en moeten proberen om het goede te be
houden.
Zuster Gien Blanchard deed de schiftlezing, waarin
het scheppingsverhaal werd verteld. Hierbij werden
de kinderen van de zondagschool betrokken om dit
verhaal uit te beelden door tekeningen.
De eerder uitgedeelde “schilpadden” werden opge
haald, en enkele van de opgeschreven gebeden en
wensen werden met de gemeente gedeeld.  De  “
schilpadden” werden hierna opgehangen in een
geknutselde boom, als symbool van groei. Intussen
werd er uit volle borst gezongen en was er gebed en
vroegen wij God om vergeving voor de wijze waarop
wij omgaan met zijn schepping.
Tijdens de collecte was er orgelspel. Er waren 3 col
lecte rondes, nl. voor het werk van de EBG Noord
Holland, diverse projecten in Suriname (Het Parelhuis,
Stichting Unu Pikin, Voorscholen in het Binnenland en
de opleiding nieuwe Gezondheids-assistenten van
het ZZg), waarvan zuster Joan Wist een korte uiteen
zetting heef gegeven. De derde rondgang was be
stemd voor de energiekosten van de kerk.
Bijna aan het eind gekomen van de dienst spraken
de 7 vrouwen dank en voorbede uit. Daarna werd het
Onze vader in het Surinaams gezonden. Er was ook
ruimte om vreugde en verdriet met elkaar te delen
middels een lied: “Lof zij de Heer, die uw lichaam
schoon heeft geweven”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de mededelingen, werd de zegenbede uitgespro
ken door broeder Bernhard, waarna het slotlied werd
gezongen: “Een roep, een stem in vele talen, klimt van
de aard tot U o Heer”.
 
Dankbaar wensen de leden elkaar een gezegende
Wereldgebedsdag, en is het tijd om met elkaar bij te
praten onder het genot van Surinaamse soepen,
cake, snacks, hapjes en drankjes.
Ik denk, dat God op ons neerkeek, allemaal blije
gezichten “…… en zag dat het GOED was”
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Duurzaamheid is
lastig, maar samen
komen we er
Als het makkelijk zou zijn om duurzaam te leven,
deden we het allang. Als het makkelijk zou zijn, dan
was er nu waarschijnlijk niet eens een noodzaak om
duurzaam te gaan leven. Helaas is het niet zo, en
hebben we het met zijn allen verzaakt om goed voor
de schepping te zorgen. Gelukkig is het niet te laat
om actie te ondernemen.
 

 

 
De EBG als kerk houdt zich al langer met duurzaam
heid bezig. Zo is er een werkgroep in het leven geroe
pen, en wordt er een keer per jaar een conferentie
gehouden om precies over dit thema te praten. Pra
ten is belangrijk, want het is een abstract concept,
duurzaamheid, maar het is nog belangrijker om din
gen concreet te maken. Daarvoor is er nu een
checklist voor u en uw gemeente, opgedeeld in the
ma’s. Punten die daarop staan zijn bijvoorbeeld dat
medewerkers en vrijwilligers zoveel mogelijk de fiets
gebruiken, dat we minderen vlees tijdens gezamen
lijke maaltijden serveren en we groene energie ge
bruiken. De belangrijkste vraag blijft: wat kunt u zelf
doen?
 
Een heleboel zo blijkt. En waarschijnlijk doet u een
heleboel al zelf. Zo geven gemeentes na een rond
vraag aan afval te scheiden, Fair-Trade koffie en thee
te schenken en zo veel mogelijk servies te gebruiken
in plaats van plastic borden. Andere gemeentes
geven aan dat het lastig is voor de gemeente als
geheel duurzamer te werk te gaan, aangezien het
gebouw in huur is. Maar ook zij gaan met elkaar in
overleg, hoe ze het toch voor elkaar kunnen krijgen
om milieuvriendelijker te kerken. En het betekent niet

dat er op microniveau niet genoeg gebeurt. Zo geeft
een gemeente aan dat broeders en zusters thuis afval
scheiden en bewust proberen te consumeren, het
gebruik van vlees terug te dringen. Niet dat het
makkelijk gaat, Fair-Trade kopen vindt men bijvoor
beeld vaak nog te duur.
 
Het is duur en het is lastig, maar de stappen die al
gezet zijn laten zien dat het niet onmogelijk is. Daarom
zullen we de komende jaren actief gezamenlijk aan
de slag gaan om ook de EBG Noord-Holland zo mili
euvriendelijk mogelijk te maken.
 
Alrun Bernhard

De wereld!
De wereld te leen gekregen om na eigen gebruik
steeds door te geven.
De wereld steeds door te geven in goede staat, zoals
je het hebt gekregen.
 
De wereld in goede staat houden, daar moeten we
aan bouwen.
Bouwen met z’n allen, laat het niet vervallen.
 
Aan wie geef jij het door, aan je jongere zus, jongere
broer, nicht, neef, aan kinderen, kleinkinderen.
Aan iedereen die na mij komen of met wie ik het
samen gebruik.
 
Zuinig mee omgaan, om maar een paar stappen te
noemen:
Was jij ook je groenten, vang het water op en geef
het aan de planten in huis of in de tuin.
 
Tussendoor handen wassen in de keuken het water
opvangen en de vaat mee spoelen voor het in de
vaatwasser te doen. Schoonwater gebruiken daar
waar het echt nodig is.
 
Doe in de vooravond kaarsjes aan het staat gezellig
en de lampen hebben we dan kort voor het naar bed
gaan aan.
 
We kunnen zelf zoveel bedenken, de wereld is ons
geschonken om het door te schenken.
Geeft u, jij het ook door maar wel in goede staat.
 
Samen een begin maken, het is nooit te laat!
 
Francis Conrad
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 Tips milieubewust leven
 
 

 
Je kunt er niet langer omheen: milieubewust leven.
Je bent zelf medeverantwoordelijk voor een beter
milieu. Iedere milieubewuste bijdrage die je doet
telt. Hieronder een aantal tips om (nog) meer mili
eubewust te leven.
 
1. Koop geen plastic tasjes meer.
2. Afval scheiden.
3. Schakel onnodige verlichting en verwarming uit.
4. Trek dingen als opladers uit het stopcontact als je ze
niet gebruikt. Kies voor een stekkerdoos met aan- en
uitknop. Als je geen stroom gebruikt, dan kun je de
stekkerdoos uitzetten. 
5. Pak de fiets in plaats van de auto of het openbaar
vervoer. 
6. Recycle, recycle, recycle! Van oude kleren en
meubels tot papier, glas en plastic. 
7. Douche wat minder lang.
8. Gebruik de wasmachine op een lagere temperatuur.
9. Gebruik  biologisch afbreekbaar schoonmaakmid
delen. 
10. Koop milieuvriendelijk geteelde producten.

Hoe kunnen wij
ons kerkgebouw
duurzamer
maken?
 
Het kerkgebouw van de EBG in Haarlem is meer
dan 140 jaar oud. Het hoeft echter niet ouderwets
te zijn. Daarom willen wij over nadenken hoe wij
ons gebouw duurzamer kunnen maken. Wij den
ken aan de toekomstige verwarming, isolatie,
gebruik en opwekken van groene energie. Wilt u
met ons meedenken? Wij zijn op zoek naar men
sen die binnen een tijdelijke werkgroep willen
nadenken over het duurzamer maken van ons
kerkgebouw. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met br. Marc Mecidi (m.mecidi@ebg
noordholland.nl)

Maak je Bijbel
groen
 
Op de website DeBijbel.nl van het Nederlands Bijbel
genootschap kan je je inschrijven voor  het leesplan
Maak je Bijbel groen. 21 Bijbelteksten die verwonde
ren, verdiepen en inspireren.
 

Laat je meenemen
door 'groene' Bijbel
teksten in bijvoor
beeld Genesis, Deu
teronomium en Da
niël, die stilzetten en
je laten nadenken

over de schepping en onze plek hierin.
Meld je aan (https://www.debijbel.nl/leesplan/13)
en ontvang 21 dagen iedere dag een 'groene' Bijbel
tekst in je mailbox.
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Lutherreis 2018
Van 30 april tot 4 mei zijn een aantal gemeenteleden
met de bus naar Duitsland geweest. Zij bezochten
daar drie plaatsen waarin Martin Luther gewond en
gewerkt heeft. Agnes Lino, Laszlo Rock en Marlon
Stuger hebben hun ervaringen in de volgende reis
verslagen verwoord.
 

"Veel geleerd, gehoord, ge
zien en ervaren."
 
 
Begin mei hebben wij een mooi en leerzame vier
daagse reis gemaakt naar Eisenach en Wittenberg.
Het gezelschap bestond uit de EBG Noord-Holland en
werd vergezeld door een paar leden van EBG Zuid-
Holland. Wij vertrokken vanaf Amsterdam-Sloterdijk
met de Groengrijs bus onder begeleiding van br.
Stefan Bernhard en br. Carlo Valpoort. Tijdens de
busrit naar Eisenach begonnen wij de dag met de
dagteksten en sloten wij af met gezang, daarna
hebben wij kunnen genieten van het prachtige
Duitse landschap tot wij onze eindbestemming be
reikte.

 
Eisenach is een rustige stad dat vol in bloei staat en
veel geschiedenis met zich meebrengt. Het is namelijk
de geboorteplaats van de beroemde Duitse compo
nist Bach en de woonplaats van Maarten Luther. Wij
brachten daarom ook de volgende dag een bezoek
aan het Lutherhuis en Bachhuis. Hierbij kregen wij een
stadsrondleiding van een plaatselijke gids die alle
belangrijke gebeurtenissen in Luther en Bachs met
ons deelden, maar ons ook liet beleven door ons mee
te nemen naar plekken waar zij ook ooit geleefd

hebben. In het Bachmuseum werd een klein concert
gegeven waarbij Bachs levenswerk werd gespeeld
op verschillende muziekinstrumenten. Dat was echt
een bijzonder moment.

 
Later zijn wij gaan lunchen in het Lutherstuben Ei
senach. Een restaurant dat geheel was ingericht als
in Luthers tijd, heel middeleeuws. Zelfs de wc’s zijn
meegenomen in deze stijl, ik denk dat veel Surinamers
deze wc’s wel van vroeger herkennen. Uiteindelijk
sloten wij deze leuke dag af met een mooi wandeling
op de Wartburg.
 
In het Lutherhuis in Eisenach werd een tentoonstelling
getoond over het leven Maarten Luther. Wat hij alle
maal gedaan heeft voor de kerken toentertijd en de
Evangelische Broedergemeente. Het was leerzaam
om te ervaren hoe hij in verbinding stond en nog
steeds staat met onze broedergemeente.

 

 
Op de 3e dag van onze reis zijn we naar het stadje
Wittenberg gegaan naar de Schlosskirche. We kregen
ook een rondleiding door de stad van een leuke gids
die de verhalen op een mooie en leuke manier wist
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te vertellen. Maarten Luther heeft daar het grootste
deel van zijn leven doorgebracht in Wittenberg. Hij
was daar theoloog en gaf les op de Universiteit van
Wittenberg. Ook in Wittenberg staat een Lutherhaus
waar je je kunt verdiepen in zijn leven en zijn momen
ten.
 
Alles bij elkaar vond ik het een bijzondere reis om mee
te maken. Veel geleerd, gehoord, gezien en ervaren.
Voor degenen die nooit zijn geweest is het echt de
moeite waard om een keer te gaan.
 
Hier sluit ik mijn verslag af over de Lutherreis 2018. We
hebben meer meegemaakt dan we op papier kun
nen zetten, maar echt de moeite waard.
 
liefs van Agnes Lino en Laszlo Rock die dit verslag
hebben gemaakt.
 

".... zeer inspirerend pro
gramma...."
 
Op een gemiddelde hoogte van 200 meter boven
zeeniveau, rijdt onze bus door het sprookjesachtige
bosrijke gebied van de deelstaat Thüringen. Door het
gebied dat eeuwen geleden de bakermat was van
de Reformatie. De geboortegrond van Martin Luther.
In diverse plaatsen in voormalig Oost Duitsland, gaan
we op zoek naar de mens en vooral de beweegrede
nen die achter Martin Luther schuilgingen. Hier volgt
een kleine samenvatting van onze reis:
 
Maandag 30 april – Na aankomst in Eisenach, gele
gen in een prachtig landschap, zoeken we na het
eten onze kamers op. Er staat ons vanaf dinsdag een
heel druk, maar zeer inspirerend programma te
wachten.
 

Dinsdag 1 mei – Bezichtiging van Eisenach; onder
andere een bezoek aan het Lutherhaus, waar Luther
vanaf zijn 15e levensjaar 3 jaren heeft gewoond.
Daarna een bezoek aan de Georgenkirche waar
Luther en, anderhalve eeuw daarna, Bach in het koor
hebben gezongen. Vervolgens hebben we een
warme lunch gebruikt in de Lutherstube. Geheel in
16e--eeuwse stijl. We hebben daar heerlijk gegeten….
en ook nog lekker gedanst met de vrolijke obers!! Ja,
bij sommigen gingen de voetjes echt van de vloer.
Daarna een bezoek aan de Wartburg, met als uitda
ging om de lange weg naar boven af te leggen. Dit
heeft Martin Luther 500 jaar geleden ook gedaan.
Steile, oneindige trappen naar boven en letterlijk
adembenemend! Eénmaal boven aangekomen, is
het genieten van het uitzicht over het Thüringerwald.
Een prachtige-360 graden-panorama ervaring.
Later op de avond worden wij door broeder Stefan,
onze fantastische gids, getrakteerd op een lezing over
Luther. Over zijn leven, motieven, denkwijze en kritiek

op de katholieke
kerk. Ook werd ver
teld welke alternatie
ven hij had voor de
aanhangers van het
katholicisme.
 
Woensdag 2 mei –
Op weg naar Neudie
tendorf. Hier werden
wij ontvangen door
dominee Theile  van
de Broedergemeen
te/Lutherse kerk. Na
wat samenzang en

een uiteenzetting over de geschiedenis van deze kerk
gaan we door naar de volgende bestemming. Erfurt
is de stad waar Luther heeft gestudeerd en een
aantal jaren als Augustijner-monnik heeft gewoond.
Hier hebben we een aantal uren de tijd om de bin
nenstad te verkennen. De groep splitst zich op en
verspreidt zich over de binnenstad. Eén gedeelte
settelt zich op de terrasjes, het andere deel rent naar
de diverse DM drogisterijen, supermarkten en brat
wurst-specialisten. Klokslag 4 uur vertrekken we naar
Wittenberg, onze laatste bestemming.
 
Donderdag 3 mei – In Wittenberg had Luther zijn 95
stellingen aan de deur van de Schlosskirche gespij
kerd. Deze daad had een aantal dramatische ge
beurtenissen tot gevolg in de jaren erna. De verkette
ring en veroordeling van Luther door de katholieke
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kerk, de theologische afscheiding, de sociale onrust
die daarop volgt met als voorlopig dieptepunt de
boerenopstanden, waartegen Luther zich pertinent
uitspreekt.

Het betreden van al deze historische plekken, van de
Schlosskirche, Stadtkirche tot het voormalig huis van
de hofschilder Cranach en het Lutherhaus, maakt
toch het aparte gevoel bij je los dat je dezelfde
ruimte hebt gedeeld met historische personen van
500 jaar geleden. Na een uitstekende warme lunch
in het Brauhaus Wittenberg gaan we langzaam weer
richting het einde van de dag.
 
Vrijdag 4 mei -  Iets na 9 uur vertrekt de bus weer naar
Nederland. We hebben een terugreis van ongeveer
660 km voor de boeg. Broeder Stefan en Carlo de
buschauffeur stellen voor om een sanitaire stop met
het aangename te combineren. Dat wordt dus een
bezoekje aan een winkelcentrum vlakbij Magdeburg.
Nog even lekker los gaan! De plaatselijke worstenver
koper ziet dat zijn voorraad opeens heel snel verkocht
is, ‘ Alles ist weg!? ‘ wordt er verbaasd geroepen. Na
een aantal uren komen we weer aan op station Slo
terdijk. Aan een interessante en boeiende reis is
jammer genoeg een eind gekomen.
 
Marlon Stuger
 
 
 

Recepten uit de tijd
van Luther
In het reisverslag las ik dat het reisgezelschap in het
restaurant Lutherstuben in Eisenbach heeft geluncht.
Een restaurant geheel ingericht in 16e-eeuwse stijl. Dit
bracht mij op het idee om op zoek te gaan naar re
cepten uit de tijd van Luther en misschien wel van zijn
favoriete maaltijd.  Leuk om het eens uit te proberen.
 
Burgersoep
In Luthers tijd soms voor 400 personen
 
Ingrediënten voor 10-15 personen
500 gr spelt, 300 gr venkel, 300 gr prei,300 gr winter
peen,300 gr pastinaken,300 gr knolselderij, 300 gr
groene kool, 300 gr kleine bruine bonen, 300 gr uien,
3 tenen knoflook. Zout peper kruiden naar smaak.
 
Week de spelt een nacht in ruim water en kook de
spelt de volgende dag in het weekwater gaar.
Groenten in dobbelsteentjes of plakjes snijden. 3 liter
water aan de kook brengen, de groenten volgens de
kooktijd toevoegen. Kort voor het serveren de gekook
te spelt toevoegen.

Ook lekker met soepballetjes.
Serveren met brood.
 
 
Kip met kaneelsaus
Hünner in Salse Zymmedt!

Ingrediënten voor 10 personen
150 gr witte amandelen, 2 theelepels gemalen ka
neel, 1 theelepel gemalen gember, 1 mespuntje ge
malen kruidnagels, 1 theelepel gemalen karde
mom, sap van 1 citroen, ½ l kippenbouillon, witte
peper en zout , 1,2 kg kipfilet in stukjes, bloem, reu
zel/bakvet
 
Kook de amandelen met de specerijen, het citroen
sap en de bouillon al roerend op een matig vuur tot
de saus romig dik wordt. De kipfiletblokjes met zout
en peper kruiden, in bloem wentelen en in het vet
rondom  bruin en gaar braden. Giet de saus over de
kipblokjes.
 
Serveren met donker boerenbrood en rauwkost.
Eet smakelijk!
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Vieringen

Datum Soort viering Voorganger

3 juni 12.00 uur Regionale dienst met Oudstenraad              
verkiezingen in Alkmaar

br. S. Bernhard

10 juni Preekdienst br. A. Glasgow

24 juni Preekdienst en Gemeentevergadering br. S. Bernhard

1 juli 11.00 uur Regionale dienst (Keti Koti) in Haarlem br. S. Bernhard

8 juli Preekdienst br. S. Bernhard

15 juli 15.00 uur Preekdienst in Den Helder br. S. Bernhard

22 juli Preekdienst br. F. Olivieira

5 augustus 13.00 uur Regionale dienst met Hl. Avondmaal         
in Hoorn

br. S. Bernhard

12 augustus Preekdienst br. K. Vrede

26 augustus Preekdienst zr. E. Bonoo

Datum Soort viering Voorganger

3 juni 12.00 uur Regionale dienst met Oudstenraad                
verkiezingen in Alkmaar

br. S. Bernhard

10 juni Preekdienst br. S. Bernhard

17 juni Preekdienst (Vaderdag) zr. A. Bernhard

24 juni Preekdienst br. K. Vrede

1 juli 11.00 uur Regionale dienst (Keti Koti) in Haarlem br. S. Bernhard

8 juli Preekdienst zr. A. Bernhard

15 juli Zangdienst br. P. van Aken

22 juli Preekdienst zr. A. Bernhard

29 juli Zangdienst zr. E. Bonoo

5 augustus 13.00 uur Regionale dienst met Hl. Avondmaal         
in Hoorn

br. S. Bernhard

12 augustus Preekdienst br. F. Olivieira

19 augustus Zangdienst zr. E. Bonoo

26 augustus Preekdienst zr. A. 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 juni 12.00 uur Regionale dienst  met Oudstenraad                    
verkiezingen in Alkmaar

br. S. Bernhard

17 juni Preekdienst (Vaderdag) br. S. Bernhard

1 juli 11.00 uur Regionale dienst (Keti Koti) in Haarlem br. S. Bernhard

 15 juli Preekdienst  n.t.b.

5 augustus 13.00 uur Regionale dienst met Hl. Avondmaal           
in Hoorn

br. S. Bernhard

19 augustus Preekdienst n.t.b.

Datum Soort viering Voorganger

3 juni 12.00 uur Regionale dienst met Oudstenraad                        
verkiezingen in Alkmaar

br. S. Bernhard

17 juni Preekdienst (Vaderdag) br. M. Kembel

1 juli 11.00 uur Regionale dienst (Keti Koti) in Haarlem br. S. Bernhard

15 juli Preekdienst br. S. Bernhard

29 juli Preekdienst n.t.b.

5 augustus 13.00 uur Regionale dienst met Hl. Avondmaal         
in Hoorn

br. S. Bernhard

19 augustus Preekdienst br. F. Olivieira

Datum Activiteit Plaats

2 juni Fakkel lezing Haarlem

3 juni 12.00 uur Regionale dienst met Oudstenraad                      
verkiezingen                    

Alkmaar

9 juni Landelijke Contactdag Centrale Broederraad
EBGN

 

  Klussendag Kerkgebouw Haarlem

16 juni Oudstenraad Haarlem

23 juni Creatieve vrouwenmiddag EBGNH Haarlem

  Algemene Ledenvergadering ZZg Zeist

28 juni - 2 juli Europese Zusterconferentie Doorn / Zeist

1 juli 11.00 uur Regionale dienst (Keti Koti) Haarlem

7 juli Sport- en speldag Zaandam

13 juli Oudstenraad Haarlem

14 juli Training 'effectief vergaderen' Haarlem

28 juli Gemeente gebedswacht EBGNH

5 augustus 13.00 uur Regionale dienst met HL. Avondmaal Hoorn

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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Personalia

zr.  I. Molhoop 16 juni 70 jaar Hoorn

br. S. Benjamin 29 juni 65 jaar Zaandam

zr. R. Jonker- Woode 14 augustus 85 jaar Zaandam

zr. A. v Heek- Puhl 22 augustus 85 jaar Zaandam

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 de ziekenboeg hebben wij nog br. Deci Mers. Hij is nog bezig met allerlei behandelingen in het ziekenhuis.
Tot nu toe verloopt alles goed. Wij wensen hem heel veel sterkte en bovenal Gods nabijheid toe.
 
In memoriam (Zaanstad) 
 
Enkele dagen na Pasen, op zaterdag, 7 april werd zr. Alice Cornellie Zinhagel in Zaandam begraven. Zij was
85 jaar oud. Samen met haar zoon, haar familieleden en vrienden hebben wij haar op begraafplaats aan
God toevertrouwd en ons geloof in de opgestane Heer beleden.
Zr. Zinhagel was geen lid van onze gemeente. Ze was in Suriname als Anitri gedoopt en opgevoed. Toen ze
naar Nederland kwam is ze al gauw in Rotterdam gaan wonen en heeft ze zich daar bij andere kerken
aangesloten. Het geloof heeft haar vreugde geschonken en uit deze vreugde heeft ze geleefd. In de laatste
jaren van haar leven heeft ze in een verpleeghuis in Wormerveer gewoond, dichtbij haar zoon. Toen duidelijk
werd dat zij niet meer lang te leven had, heeft de familie contact gezocht met de EBG. Wij hebben haar in
de laatste dagen mogen begeleiden.
Wij wensen de Steven Montroos, zijn vrouw en kinderen en de overige familieleden en vrienden Gods zegen
en troost toe.
 
In memoriam (Haarlem)
 
Wij condoleren zr. Helga Menes en familie met het heengaan van haar broer Imro P. Menes.
Hij overleed op 9 maart jl. na een langdurig ziekbed. De crematie heeft plaatsgevonden op 16 maart. Wij
wensen de familie heel veel sterkte toe.

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus
Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God

die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed
geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ont
vangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.
 

2 Korintiërs 1:3-4
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Alkmaar
Het Olde Mare café 
 
Het Olde Mare café vindt plaats tijdens de open
kerkuren in De Blije Mare. U wordt van harte uitgeno
digd! De koffie en thee staan klaar. Vanaf 14.00 uur
bent u van harte welkom.
 
Groothuisbezoek 
 
Als u een groot huisbezoek bij u thuis wilt houden, kunt
u dit doorgeven aan zr. Esther Bonoo. De avond wordt
geleid door br. S. Bernhard.
 
Ontspanning 
 
Het Staatsbosbeheer organiseert in de maanden april
t/m november rondritten door de duinen en bossen

van Schoorl. Te vinden
op internet onder Zon
netrein Schoorl.
Iedere woensdag en
zondagmiddag om 13.00
uur en bij voldoende
deelname ook om
15.00 uur. Bezoekers
centrum Oorsprongweg
1, 1871 HA Schoorl. De

tocht duurt 1 ½ uur. Kosten € 10,00 per persoon. Er is
een restaurant aanwezig en rolstoeltoegankelijk; u
dient dit wel bij de boeking aan te vragen.
 
 
Bejaardenhuis Fatima Oord in Paramaribo
 
Tijdens onze vakantie mochten wij met 4 personen
waaronder 2 ziekenverzorgers langskomen en kregen
wij een rondleiding van Gisela Yang. Zij is Hoofdzorg
van dit bejaardenhuis.
Dit huis biedt toegang aan mensen met verschillende
geloofsachtergronden die hulpbehoevend zijn. De
huur van de kamers is tussen 300 en 525 euro per
maand. Familie/mantelzorgers zijn in een overeen
komst overeengekomen dat zij bedragen in de zorg
aan hun familie, er is een tekort aan vrijwilligers en
personeel. Bewoners behouden hun eigen huisarts,
familie gaat met de zieke naar het ziekenhuis en/of
huisarts. Op maandag komt het personeel samen in
gebed en bidden voor een voorspoedige week.
Donderdags is er een kerkdienst voor de bewoners.

Er is elke dag een activiteit, behalve in het weekend.
 
Het huis krijgt financiële steun van bepaalde organi
saties om het huis draaiende te houden. Van de
overheid krijgen ze geen subsidie meer. Het gebouw
en de binnentuin zien er heel netjes uit. De bewoners
meubileren hun kamer zelf. De mensen zijn zelfstandig
en deze zelfstandigheid wordt gestimuleerd door fa
milie en verzorging.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Het Bejaardentehuis Fatima Oord is een woon- en
leefomgeving waar oudere mensen in hun laatste
levensfase op liefdevolle, aangename, respectvolle
en waardige wijze verzorging kunnen ontvangen.”

Haarlem
Lutherreis
 
We zijn dit jaar weer op reis geweest. We hebben op
deze reis nader kennis gemaakt met Luther. Zijn leven
en werkzaamheden. In deze editie van de Vierklank
vindt u een uitgebreid verslag van deze reis.
We hebben gereisd met de Stichting GroenGrijs.
Hiervan zijn broeder en zuster Valpoort medeoprich
ters. Broeder C. Valpoort was dus op deze reis onze
chauffeur.
 
Fakkelbijeenkomst
 
Op 2 juni a.s. om 14.00 uur hebben wij weer onze
Fakkel bijeenkomst. Dit jaar is er voor gekozen om een
terugkomdag te organiseren voor de mensen die
mee waren op bovenstaande reis. Op deze terugkom
dag zullen de reisgenoten nader kennis maken met
elkaar. Wij zijn zeer spontaan met elkaar omgegaan
dat wij het stukje kennis maken met elkaar hebben
overgeslagen. Dat doen wij dus op 2 juni. Iedereen is
van harte welkom ook als u niet mee bent geweest.
De inloop is om 13.30 uur aan de Parklaan 34 in
Haarlem. We hopen dat er vele foto’s en filmpjes
getoond zullen worden.
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Met zijn allen gelijk, dat is pas sterk 
naar I Korintiërs 12:12
 
Zullen we voor je piano spelen
dachten mijn vingers, is dat geen goed idee?
Jullie doen maar, zeiden mijn oren
maar wij doen mooi niet mee.
Dat is dus niets geworden, daar kwam niets van te
recht.
Vingers zonder oren, dat lukt niet echt.
 
Zullen we naar je toe komen
dachten mijn voeten, is dat geen goed idee?
Jullie doen maar, zeiden mijn benen
maar wij doen mooi niet mee.
Dat is dus niets geworden, ik kwam niet bij je terecht.
Voeten zonder benen, dat lukt niet echt.
 
Zullen we je een aai geven
dachten mijn handen, is dat geen goed idee?
Jullie doen maar, zeiden mijn armen
maar wij doen mooi niet mee.
Dat is dus niets geworden, ik bracht er niets van te
recht.
Handen zonder armen, dat lukt niet echt.
 
Je ziet er lief uit, dat moeten we zeggen
dachten mijn ogen, is dat geen goed idee?
Jullie doen maar, zei mijn mond toen
maar ik doe mooi niet mee.
Dat is dus niets geworden, ik heb je niets gezegd.
Ogen zonder mond, dat lukt niet echt.
Dit wil ik niet meer, voor geen prijs.
Zo komt mijn lijf nooit meer in orde.
Elk lichaamsdeel eigenwijs.
Dat is om gek van te worden.
 
Alle lichaamsdelen samen één.
Dat zou mooi zijn, dat zou ik wel willen.
Mijn grote mond geen baas over mijn kleine teen.
Mijn hoofd niet hoger dan mijn billen.
 
Precies zo gaat het in de kerk:
het werkt niet goed, één alleen boven.
Met zijn allen gelijk, dat is pas sterk.
Daar moeten we allemaal aan geloven.
 
Uit: Het hoogste woord, pp. 292-293, NZV Uitgevers

Bemoediging 
 
De inhoud van ons gebed 
 
“Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt
voor u.” 1 Petrus 5:7
 
Ik geloof dat het van groot belang is dat een bidder
enigszins weet wat de inhoud van een gebed mag
en moet zijn. Er zijn mensen die zich afvragen of ze
niet te veeleisend zijn geweest in hun bidden.  Een
kind van God mag in principe vrijmoedig zijn om alles
te vragen. Geen enkel terrein is gesloten voor een
bidder. Filippenzen 4:6 zegt: “Weest in geen ding
bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed
en smeking met dankzegging bekend worden bij
God.” ”Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij
zorgt voor u”(1 Petrus 5:7). U kunt met God praten over
zorgen die u hebt. Over de gesteldheid van uw hart,
lichaam of geest.
Over uw tekortkomingen die u terneerdrukken. Over
de vreugden, maar ook over de smarten. U mag met
Hem spreken over uw gezin, familieleden, kennissen,
vrienden enz. U kunt God bidden voor uw vaderland
of uitbreiding van Gods Koninkrijk op aarde. God
heeft interesse voor elk gebied in ons leven en Hij wil
ons leven besturen.
Er is voor God ook nooit iets te groot of te klein. God
is de Schepper van het oneindig heelal, maar ook
van de kleinste beestjes. Het Vaderhart van God is
groot genoeg voor al onze vragen. Geestelijke zaken
hebben echter altijd voorrang boven materiële
zaken. We ontvangen ook niet altijd alles, omdat God
een ander plan kan hebben. Voor de mens is dat
soms moeilijk te accepteren. Gods plannen zijn
echter altijd hoger en beter dan onze plannen.
Wat God doet is goed. Zijn wil moet in ons leven ge
schieden. In heel ons gebedsleven moet het erom
gaan dat God tot Zijn eer en doel komt in ons leven.
Als u dat in gedachten houdt, mag u alles vragen.
 
Gods kracht en zegen.
Joan Wist
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Vraag en antwoord
Op 25 mei is de nieuwe Algemene
verordening gegevensbescherming
(AVG) in werking getreden. Deze wet
regelt hoe bedrijven, overheden en
verenigingen met de persoonsgege

vens en de privacy van mensen moeten omgaan.
Hoe is de bescherming van de Persoonsgegevens in
de EBG Noord-Holland geregeld?
 
 

 
De Oudstenraad heeft hier veel aan
dacht aan besteed en brengt samen
met de ledenadministratie de belang
rijkste regels in praktijk. Nog niet alles,
wat de nieuwe wet voorschrijft, was op

25 mei tot in de puntjes geregeld, maar wij zijn al
aardig op weg:
In onze ledenadministratie zijn de noodzakelijke ge
gevens van leden en vrienden opgeslagen. Wij heb
ben alleen de gegevens verzameld die noodzakelijk
zijn voor ons gemeentewerk. Duidelijk mag zijn dat
daarbij ook gegevens over de kerkelijke status, het
lidmaatschap in de kerk en de ambtshandelingen
zoals doop en belijdenis horen.
Wilt u weten welke gegevens over u bij de EBG Noor
d-Holland bekend zijn? Dan kunt u bij de ledenadmi
nistratie een uitdraai opvragen. Stuur daarvoor een
e-mail of brief naar zr. Esther Bonoo (zie voorin voor
het adres).
De ledenadministratie is ondergebracht op een be
veiligde server, die de firma Hagru uit Groningen aan
de EBG Nederland ter beschikking stelt. In een over
eenkomst is geregeld hoe de gegevens op de server
beheerd worden en dat uw gegevens niet aan der
den ter beschikking mogen worden gesteld. Er wor
den geen gegevens op computers bij medewerkers
thuis opgeslagen.
Een beperkt aantal medewerkers van de EBG Noord-
Holland en de EBG Nederland heeft toegang tot de
gegevens. Daarbij horen de predikant, de ledenad
ministrateur en de regionale penningmeesters. Jaar
lijks worden voor de deelgemeenten lijsten met
namen, adressen, telefoonnummers en geboorteda
ta van de leden gemaakt om contact met u te kunnen
onderhouden.
Met Editoo, de uitgever van de Vierklank, is een
overeenkomst afgesloten dat zij de adressen van de

ontvangers van ons kerkblad kunnen verwerken, om
de Vierklank te kunnen versturen. Ook deze adressen
mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden
en ook niet door Editoo opgeslagen worden.
Omdat de Vierklank ook aan mensen buiten onze
gemeente wordt verstuurd, zullen wij in de toekomst
aan alle kroonjarige vragen of wij hun verjaardag in
de Vierklank mogen vermelden.
Het fotoalbum op onze website wordt binnenkort naar
een afgesloten gedeelde van de site verplaatst. U
moet dan een wachtwoord aanvragen als u de foto’s
wilt bekijken. Op de website zelf zullen wij zuinig om
gaan met foto’s en vooraf toestemming vragen of wij
foto’s van een evenement mogen publiceren.
Wij hopen op die manier de belangrijkste eisen van
de nieuwe wet te vervullen. Mocht er toch iets mis
gaan en bijv. een lijst met adressen ‘op straat’ belan
den dan zullen wij dat aan de privacyfunctionaris van
de EBG Nederland melden. Dat is br. Michael Schulze.
 
Meer informatie over de toepassing van de AVG in
onze gemeente ontvangt u in de gemeentevergade
ringen die in de komende weken in de deelgemeen
ten gehouden worden. Mocht dat nodig zijn dan
komen wij ook in de volgende uitgave van de Vier
klank hierop terug.

E-mail
Een verzoek in verband met de e-mail 

 
Af en toe benaderen wij onze leden
via de e-mail met informatie en
vragen. Dat gebeurt vooral voor de
gemeentegebedswacht en de re
gionale diensten.

Mocht u nog geen e-mail van ons ontvangen, dan
verzoeken wij u om uw e-mailadres aan de leden
administratie (ledenadministratie@ebgnoordhol
land.nl) door te geven.
Controleert u regelmatig de spamfolder (onge
wenste e-mail) van uw e-mailbox. Omdat wij veel
e-mail gelijktijdig versturen, denken de providers
soms dat de berichten van de EBG Noord-Holland
spam zijn.
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Regionaal 
Klussendagen 
 
Ons kerkgebouw in Haarlem heeft onze aandacht
nodig. Daarom organiseren wij regelmatig klussenda
gen om kleinere reparaties en onderhoudswerkzaam
heden uit te voeren. Iedereen die handig is met een
kwast of een schroevendraaier is van harte welkom.
De klussendagen zijn op zaterdag van 10:00 uur t/m
14:00 uur in het kerkgebouw van de EBG, Parklaan 34,
2011 KW Haarlem. Voor de lunch zorgen wij. De data
zijn: 9 juni 2018 en 14 juli 2018. Informatie en aanmel
ding bij br. Bernhard
 
Karibu Ibungu 
 
Onze Duitse Partnergemeente, de EBG Rhein-Main,
heeft ook nog twee andere partnergemeenten: Pos
tejn in Tsjechië en Ibungu in Tanzania. In juli nodigen
de zusters en broeders in Duitsland gasten uit Tanza
nia en Tsjechië uit voor een ontmoeting op de Herrn
haag. Ook leden van onze gemeente zijn van harte
welkom om daaraan deel te nemen. U kunt deelne
men aan een conferentie van maandag 2 juli tot en
met zondag 8 juli 2018 of alleen aan het weekend 7
en 8 juli 2018.
Op het programma staan:
Bijbelgesprek, zingen, dansen, spelen, uitstapjes, se
minars over ‘duurzaamheid’ en ‘jeugdwerk in deze
tijd’, samen koken en eten.
 
De kosten zijn (exclusief reiskosten): € 22,00 per per
soon per dag (kinderen en jongeren krijgen korting).
Overnachting in een pension kost iets meer. Het adres
is: Herrnhaag 2, D-63654 Büdingen. Aanmeldingen
graag tot 15 juni bij br. Bernhard
 
NB: Karibu betekent: ‘Welkom’ in het Swahili, de taal
die in grote delen van Oost-Afrika gesproken wordt.
 
 
Sport- en spel middag 
 
Op zaterdag 7 juli is het weer zover. Dan zijn jong en
oud uitgenodigd voor de Sport- en spelmiddag van
de EBG Noord-Holland in het recreatiegebied Jagers
plas in Zaandam. Een middag met spelletjes, een
sponsorloop, verhalen, sportactiviteiten en een BBQ.
Houd de datum alvast vrij. Meer informatie volgt via
flyers en in de kerkdiensten.

De rivier
 
Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.
 
Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag
’t Is een stroom van uw genade,
waar ’k U steeds ontmoeten mag.
 
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.
 
Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: “ontmoet mij hier”
 
Opwekking 642
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Belijdenis
Lieve broeders en zusters,
 
Dank voor de zegeningen, die ik heb mogen
ontvangen!
De Heer is mij genadig geweest en heeft mij kracht
gegeven om op zondag 25 maart 2018 mijn belijdenis
te hebben mogen af leggen. Na een zeer moeilijke
en onrustige periode van mijn leven, waar ik huis en
haard ben kwijt geraakt.
 
Besef van bidden en geloven en kracht ontvangen!
Door actief te bidden en het geloof te belijden en deze
als top prioriteit te stellen, kreeg ik heel veel rust terug
in mijn leven. Ook door regelmatig de kerkdiensten te
bezoeken en volgen! Stapsgewijs ervaarde ik weer de
basis van mijn jeugd waarbij mijn ouders vroeger
aangaven te blijven bidden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo kreeg ik van de Heer als ingeving om deze grote
stap te nemen en ervaren. En wilde ik mijn doop die
ik als kind in de EBG (te Paramaribo) heb mogen
ontvangen, opnieuw maar dan bewust beleven,
maar dan als volwassene. Bewust van hoe belangerijk
het belijden van bidden en geloven is om als christen
door het leven tegaan en deze op een verantwoor
delijke manier uit te dragen. Hierin gesterkt door het
volgen van de catechesecursus Geloven! Waarin ook
het belofte doen en trouw als godsdienst gezamenlijk
besproken werd. Hoe ontvangen en beamen van
geloof tot uitdrukking kan komen. Hierin heb ik geleerd
Gods woord in mijn leven te integreren en kennen.
 
Hierbij wil ik dank zeggen aan alle broeders en zusters,
die mij gesteund hebben in deze periode en de dag
van belijdenis tot een onvergetelijke dag hebben
gemaakt! Dank U Wel!
 
zr. Letitia de Graav

Vastenmaaltijden
2018
 
In december en januari kwam de voorbereidings
groep voor de vastenmaaltijden bijeen.
Als ik het goed kan inschatten dan bestaan de Vas
tenmaaltijden zeker al 20 jaar. Het is begonnen met
zes kerken. Iedere week kwamen we in een van de
kerken bijeen. De laatste jaren mogen we van de
gastvrijheid genieten van de Evangelische Broeder
gemeente aan de Parklaan.
Het gemiddelde aantal bezoekers per keer ligt rond
de twintig. Voorgangers uit verschillende kerken gaan
voor, iedere week een andere. Met lezingen, liederen,
Taizé-liederen bij het aansteken van een kaars en een
korte overdenking wordt aan de korte dienst inhoud
gegeven. De dienst gaat vooraf aan een sobere
maaltijd die we met elkaar delen. Zo bereiden we ons
voor op Pasen.
 

Dit jaar hadden we
als thema ‘Aandacht’.
In de lezingen kwam
de aandacht en de
liefde die Jezus gaf
aan zieken en men
sen aan de onder

kant van de maatschappij, naar voren, Soms werd er
over het thema tijdens de maaltijden gesproken.
Door de sobere maaltijd spaarden we geld uit dat we
anders aan een maaltijd besteed zouden hebben.
Dat geld konden we iedere week schenken voor de
ARK gemeenschap in Bloemendaal. Dat was het
goede doel dit jaar. De collecte heeft € 450,= opge
bracht.
‘In een ARK gemeenschap leven mensen met een
verstandelijke beperking samen met mensen zonder
beperkingen. Ze delen twee of drie huizen, waar ze
samen leven en zorgen voor elkaar,’ aldus de brochu
re van de gemeenschap.
Op vrijdag 6 april is door een paar deelnemers aan
de Vastenmaaltijden de opbrengst van de collecte
symbolisch overhandigd aan de Ark in Bloemendaal.
Zij woonden de weeksluiting in de kapel van het
voormalig klooster Euphrasia bij en hebben een
rondleiding gekregen in het centrum. Diezelfde dag
is het bedrag overgemaakt.
 
Louise Koster
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Creatieve
vrouwenmiddag
Een ieder van heeft een of meerdere (creatieve) ta
lenten van God gekregen. Misschien bent u zich er
niet bewust van dat u een talent heeft. U moet het
nog ontdekken. Of u weet wat uw talent is, maar u
heeft geen tijd om er iets mee te doen.
Wat het ook mag zijn, de vrouwensoos Zaandam wil
samen met u aan de slag om uw creatieve talenten
te ontdekken.
 
Wij organiseren voor de vrouwen van de EBG Noord-
Holland een creatieve middag op:
 
Datum: zaterdag 23 juni 2018
Tijd: 11.00 – 15.00 uur
Locatie: kerkgebouw Haarlem, Parklaan 34
 
Programma
 
Wij hebben twee vrouwen uit onze kennissenkring
bereid gevonden om hun talenten met u te delen in
de vorm van een workshop. Voor het materiaal wordt
gezorgd. Wat u wel mee moet nemen is uw Bijbel.
De middag wordt ingevuld met de volgende drie
workshops.
 
 
(Liturgisch) bloemschikken door Joke Tjon a Kon

 
Een mooi bloemstuk
brengt schoonheid in
de kerk, maar een sym
bolische bloemschik
king kan iemand diep
raken. Met vorm en
kleur verbeeldt een
symbolische bloemschik
king het thema van een

viering of de kleur van het kerkelijk jaar. Symbolen
roepen emotie op.
 
Met symbolisch schikken is het belangrijk een goede
keuze te maken uit de grote variatie aan vormen,
materialen, kleuren, bloem en groen, enz., alles
passend bij het uit te beelden thema, om de zeggings
kracht te vergroten.
 

 
Breien en/of haken voor beginners
 
Breien en haken zijn helemaal hip en trendy. Iedereen
wil leren breien of
haken om zelf de
leukste creaties te
kunnen maken. Brei
en en haken is ook
heel ontspannend.
Bovendien kun je je
brei- of haakwerk bijna overal mee naar toe nemen
om even lekker te kunnen werken waar je maar wilt.
 
 
Bible journaling door Cynthia van Heek-Kembel en
Nancy Mokkum
 

 
Biblejournalen is een creatieve
manier van Bijbel 'lezen' door
middel van schrijven, tekenen,
schilderen, handletteren en
plakken in je Bijbel. Door een
tekst creatief vorm te geven ver
werk je de woorden op een an
dere manier dan wanneer je de
tekst alleen leest. Veel biblejour
nalers hebben ontdekt hoe ver
rijkend het kan zijn om Bijbeltek
sten te verbeelden.

 
 Biblejournalen doe je om tijd met het woord van God
door te brengen. Het gaat niet om een perfect
plaatje. Biblejournalen is een mooie manier om Bijbel
teksten te beleven en ze op te slaan in je hoofd, maar
ook door ze letterlijk te bewaren in je Bijbel of werk
boekje.
 
 
Aanmelden
 
U bent van harte welkom. Wilt u uiterlijk 18 juni 2018 
per mail (n.mokkum@ebgnoordholland.nl ) doorge
ven of u aanwezig kunt zijn, zodat wij rekening kunnen
houden met het indelen van het programma. Ook
wordt een bijdrage van € 5, = per persoon gevraagd
voor de materiaalkosten.
 
Wij kijken uit naar uw komst!
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Schoolpakketten actie Suriname
"Verbinden is een woord, naastenliefde een heel verhaal"
 
 
Lieve donateur,
 
2015; het jaar dat ik mezelf een mooie levensopdracht gaf: “elk kind een schoolpakket.” Een jaarlijks terug
kerend project waarbij ik door hulp te vragen schoolmateriaal inzamel en een schoolpakket samenstel voor
kinderen op basis- en middelbare scholen in Suriname. En met succes, want ook aan het begin van
schooljaar 2017-2018 hebben we ruim 1500 scholieren aan de rand van Paramaribo persoonlijk bereikt met
dit pakket. Ons motto: “met een goede start is alles mogelijk.”
Liefde en Zegen zijn echt verankerd in dit project. Samen met de leiding en kracht van Onze Heer, God, het
vertrouwen en de betrokkenheid van donateurs blijf ik mij onvermoeibaar inzetten voor kinderen in Suriname.
De hartverwarmende glimlachjes, bedankjes en brasa’s (omhelzingen) van de kinderen zijn zo overweldigend
en puur dat ik mij standvastig voor hen blijf inzetten. Een impressie van 2017 ziet u hier https://youtu.be/
vKTVkL0AH5I terug. Ik wens u veel kijkplezier.
 
Anno 2018 heb ik opnieuw het voornemen om kinderen op ‘onzichtbare en/
of vergeten’ basis- en middelbare scholen aan de rand van Paramaribo dit
schoolpakket te brengen om het schooljaar te starten, met uitsluitend één
doel; kinderen kansrijk versterken. Kinderen zijn uniek en een generatie die
wij –als rolmodel- blijvend moeten motiveren en stimuleren. Alleen lukt het
niet, maar samen wel. Helpt u alstublieft ook mee? Als tegenpresentatie
ontvangt u vanzelfsprekend een sfeerverslag waarin wij transparant het re
sultaat met u delen.
 
Uw onmisbare financiele hulp maakt het mogelijk om schoolspullen in te kopen en één identiek schoolpakket
samen te stellen voor de kinderen. Via IBAN: NL42 INGB 0703 3890 41 t.n.v. J.P. Filé, mag u uw gift overmaken,
met vermelding van uw e-mailadres. Tot 1 augustus 2018 kunt u uw bijdrage overmaken. Elke donatie is er
een! Alvast hartelijk dank. Vragen? Neem gerust contact op via 06-21226021.
 
Een dankbare groet,
 

Jewell Filé - Kembel
 Founder
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VierKids
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Eindredactie
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kerkblad@ebgnoordholland.nl
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Kerkblad EBG Noord Holland
Parklaan 34
2011 KW Haarlem
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EBG NH Kerkblad NL42 INGB 00054 49 403
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Predikant
Stefan Bernhard
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Pastoraal werker
Assol Bernhard
0226-314 029 / assolbernhard@ebgnoordholland.nl
 
Ledenadminsitratie
zr. E. Bonoo
072-562 14 39
ledenadministratie@ebgnoordholland.nl
 
Oudstenraad
br. S. Bernhard  (predikant / voorzitter)
zr. N. Bipat-Mokkum (lid Hoorn / secretariaat)
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zr. T. Berenstein (lid Alkmaar e.o. / Synode)
zr. G. Blanchard (lid Alkmaar e.o.)
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Contactadressen
Alkmaar e.o.
zr. I. Tjin-Sie-Baal
Wielingenweg 21, 1826 BC Alkmaar
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(Heerhugowaard)
zr. T. Berenstein
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zr. E. Caïro-Kortram
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haarlem@ebgnoordholland.nl
 
Hoorn
br. M. Mecidi
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Zaanstad
zr. J. Tauwnaar
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Rekeningnummers / penningmeesters
Evangelische Broedergemeente Alkmaar e.o.
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Penningmeester: zr. C. Abrahams
 
Evangelische Broedergemeente Haarlem 
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