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Voorwoord
 

Liefde 
 
God heeft ons lief, onze wereld, ons mensen. En Hij zegt
tegen ons: Leef vanuit mijn liefde. Laat je niet inpakken door
je eigen zucht naar macht en bezit en aanzien. Voor mij
ben je al OK, je hoeft jezelf niet te bewijzen. Geef je in ver
trouwen.
 
Maar je kunt ook groeien in liefde. In die wisselwerking:
liefde ontvangen en liefde geven. Liefde dus, en ook won
der. Als al die anderen schreeuwen: “Alles heeft geen zin!”
Durf te geloven dat het anders kan. Ik geloof en hoop dat
God onze wereld draagt en dat Hij die wereld zal vernieu
wen. Daarom is het nooit zinloos om je in te zetten in liefde
en te geloven in wonder. Liefde en wonder.
 
Wat je in elk geval nodig hebt voor leven met liefde en
wonder is inspiratie: Die Geest die je naar buiten jaagt als
je zelf liever binnen blijft. Die je verwarmt als je koud gewor
den bent.
 
En mensen, er moeten mensen zijn. Om jezelf, God en de
ander te ontdekken heb je vriendschappen nodig. Heb
daarom diepgaande relaties. Laat een ander je de weg
kunnen wijzen als jij het even niet meer ziet. Zorg voor elkaar,
bemoedig. En dan niet alleen diegenen die dichtbij staan
of mede-gelovigen. Mensen die van de daken roepen
liefde en wonder. Laten wij van die mensen zijn!
 
                                                                    
                                                            Nancy Bipat-Mokkum
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De bijbel begint met een beschrijving van de schep
ping van de aarde. Daarin lezen wij hoe al de sterren
en planeten, bergen en zeeën, planten en dieren
 hun plek krijgen in deze wereld. Ook de mens maakt
daar onderdeel van uit. Daarna vertelt de bijbel hoe
de ideale plek voor de mens in deze wereld eruit zien.
Het paradijs is een tuin vol met leven. Als dat een beeld
voor een ideale plek is om te leven, dan kunnen wij
ons de mens voorstellen zittend op het groene gras,
aan de oever van een rivier, genietend van de
vruchten van de bomen en van de zonnestralen op
zijn of haar huid.
 
Maar er is meer in dit verhaal. De mens wordt door
God gevraagd, om al de dieren en planten namen
te geven. De mens brengt zo in kaart wat leven is en
wie er allemaal bij hoort. Hij mag kijken en onderzoe
ken, gebruik maken van wat de aarde geeft en wat
hij tot leven nodig heeft. Maar hij moet daarbij ver
standig zijn. Anders gaat deze wereld stuk.
 
De inzet voor een betere wereld  vervult daarom ook
nog een ander verlangen. De demonstraties geven
mensen het gevoel  zinvol bezig te zijn en de toekomst
vorm te geven. Ze geven hun leven inhoud. Wij
mensen willen graag zinvol bezig zijn en zoeken deze
zin in ons leven. Pas als wij deze zin gevonden hebben,
leven wij echt.
 
Ik denk dat Jezus dit zinvol leven bedoelt  als hij ons
een leven in volheid belooft. Het gaat hem niet om
een leven in rijkdom en vrolijkheid, maar om een leven
in liefde en verbondenheid.  Jezus legde toen de
nadruk op het samenleven van de mensen. Hij vroeg
om trouw aan God en liefde tussen de mensen, zodat
iedereen een plek in de samenleving had en iedereen
voldoende had om van te leven.  Hij eiste dat mensen
niet weggestopt werden,  omdat zij geen kracht meer
hadden, dat mensen niet monddood gemaakt wer
den,  omdat ze zogenaamd geen stem hadden, dat
mensen niet aan de kant geschoven werden,  omdat
ze ziek of gebrekkig waren. Voor de huidige genera
ties komt daar nog de zorg voor de aarde bij.
 
Ik wens voor mijn kinderen een vol leven;  niet vol met
rijkdom, maar vol met zin en met een doel, dat het
waard maakt om te leven. Ik bid, dat Jezus dit doel
voor hen toont, zodat zij een leven in volheid hebben.
               
 
Stefan Bernhard
 

Overdenking
 

“Jezus geeft leven in al zijn volheid”        
 
Met deze woorden viert de EBG Nederland in dit jaar
de augustusmaand. U  zult deze zin daarom ook op
de augustusmaandlintjes zien staan. Wij hebben ons
laten inspireren door de tweede dagtekst van 13
augustus 2019, waarin Jezus als de goede Herder zijn
schapen belooft: ‘Ik ben gekomen om hun het leven
te geven in al zijn volheid’.  Maar wat is leven in
volheid?
 
Laatst zag ik een videoclip van een DJ die graag
beroemd wilde worden.  Hij had een song geschre
ven, waarin hij zijn luisteraars opriep vooral ‘te leven’.
De clip toonde wat hij daarmee bedoelde: een groot
feest, waarin de mensen dansend en hollend over
elkaar heen buitelden en daarbij hun drinks vasthiel
den. Dat is voor hem leven in volheid.
 
Ik ben niet tegen een feestje. Maar ik twijfel of zo een
non-stop party  ‘het ware leven’ is. Het lijkt mij eerder
een vlucht voor het leven. De mensen vluchten in een
wereld waarin het altijd vrolijk, mooi, grappig en leuk
is. En als de vrolijkheid dreigt te verdwijnen dan grijpen
zij naar andere middelen om de gevoelens vast te
houden. Vroeger was dat meestal alcohol en zonder
die konden wij niet vrolijk ‘leven’; tegenwoordig  zijn
het drugs van alle mogelijke makelij en samenstelling,
die ons het leven ‘echt’ laten beleven. 
 
Misschien ben ik er te oud voor geworden, maar ik
maak mij zorgen om een wereld, die dansend en
feestend haar ondergang tegemoet leeft. En ik ben
niet de enige.  Iedere week opnieuw gaan vele jon
geren en kinderen de straat op om een leven en een
toekomst voor zich zelf op te eisen. ‘Friday for future’
is al lang een symbool geworden voor de roep naar
verandering, zodat leven op onze aarde mogelijk
blijft. Daar wordt in iedere geval de mogelijkheid
opgeëist, om zuivere lucht te ademen, om de voeten
droog te houden en om gezond voedsel te kunnen
eten. En daarvoor is men ook bereid om van andere
dingen af te zien. Leven in volheid wordt zo een leven
waarin de meest noodzakelijke levensbehoeftes be
schikbaar blijven. Ze moeten beschikbaar blijven voor
ons mensen, maar ook voor de anderen schepselen,
waarmee wij deze aarde delen.
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Regionale
belijdenisdienst
 
Lieve broeders en zusters,
 
Op Palmzondag -14 april 2019- hebben Joshua
Kembel, Virgil Kembel, Nathan Stuger, Miguel Stuger,
Djenaba Stuger, Morgan Kembel en Alisha Hooge
veen ten overstaan van familie, vrienden en kennissen
hun geloofsbelijdenis bevestigd. Voor Alisha Hooge
veen was het om nog een reden een zeer bijzondere
dag; zij werd namelijk nadat ze haar geloofsbelijdenis
had afgelegd ook gedoopt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze speciale dienst stond onder leiding van domi
nee Bernhard. De groep broeders en zusters hebben
tijdes de catechese samen met hem gesprekken
gevoerd over hun eigen ervaringen, inzichten, levens
vragen en zo zich verder verdiept in hun geloof, de
bijbel en de kennis over God. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De geloofsbelijdenis en zegen door de dominee
werden bevestigd met een persoonlijke bijbeltekst
voor elk van de confirmanten.
 
De muzikale begeleiding werd verzorgd door onze
vaste pianist broeder Van Rhenen, tezamen met het

kerkkoor uit Haarlem olv van br.Marcel Hessen. Het
koor werd op de piano begeleid door Zr. Anna Bern
hard.
 
Tot slot sloot de dominee de dienst af met een inspi
rerend verhaal met de titel: Een ladder naar de hemel.
De sterke boodschap in dit verhaal was: “als je een
beetje hemels voor anderen bent, zul je merken dat
de hemel gewoon op aarde neerdaalt”.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na afloop van de dienst was er gelegenheid om de
confirmanten te feliciteren onder het genot van een
hapje en een drankje.
 
De ouders van de confirmanten wensen hen ook
langs deze weg Gods rijkste zegen toe op hun verde
re levenspad.
 
 
Jewel Filé – Kembel /moeder Joshua Kembel
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De Fakkel
 

De challenge 
 
De afgelopen maanden heb
ben wij elke 2 weken in de
WhatsApp van de zusterkring de
Fakkel een Bijbelstudie geplaatst. Zo stimuleerden wij
de zusters om actief met het onderwerp bezig te zijn
en op onderzoek uit te gaan. Wij zullen tijdens een
bijenkomst  op 22 juni a.s. de thema’s bespreken die
in de app-groep zijn langsgekomen. Samen zullen wij
dan op zoek gaan naar antwoorden en onze mening
vormen vanuit verschillende perspectieven.
 
Als inspiratiebron voor de challenge hebben wij het
werkboek Geest van hierboven gebruikt.
 

Dit werkboek gaat over de Heili
ge Geest, zijn vruchten en
gaven. De Geest is God en gidst
je door het leven. Hoe doet Hij
dat? En wat betekent dat voor
ons leven. Doel van dit boek is
om samen vanuit de Bijbel met
elkaar in gesprek te komen over
ons leven vandaag.
 

Het motto is dan ook laat je leven vol zijn van het
goede nieuws van Christus. Gebruik al je wijsheid om
elkaar uitleg en goede raad te geven. (Kolossenzen
3: 16)
 
Elke Bijbelstudie in dit boek is gericht op jezelf: hoe
wordt jouw leven gevormd en geleid door de Geest.
Wat vindt jij zelf van Hem en hoe ga je met Hem om?
Een gesprek wordt immers pas een echt gesprek als
je je hart en je leven openstelt voor elkaar, zo kun je
elkaars wijsheid en goede raad gebruiken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

31 augustus Verdiepen in het Woord

28 september Workshops

12 oktober Landelijke Vrouwendag CVR

30 november Advent familie middag

Kanker is geen taboe, het is een ziekte! 

In Nederland krijgt 1 op de
7 vrouwen de diagnose
borstkanker. De overle
vingskansen zijn de afgelo
pen decennia aanzienlijk
gestegen.
 
De vrouwenkring De Fakkel
organiseert een thema 
bijeenkomst over borstkanker met als bijzondere
spreker Juanita Conrad. 
 
Zr. Juanita Conrad wil haar verhaal met ons delen.  Zij
deelt tijdens deze middag haar ervaring en kennis,
afgewisseld met zang en interactie met haar publiek.
Kun je op een luchtige manier over kanker praten? ...
kom en maak het mee!
 
Wanneer: zaterdag 8 juni 2019
Hoe laat: 14.00 -  17.00 uur (inloop v.a. 13.30 uur)
Waar:      EBG kerk Haarlem, Parklaan 35   
 
Om de kosten van deze middag te dekken vragen wij
een bijdrage van €5,=.
 
Wij hopen dat er zoveel mogelijk vrouwen van de EBG
Noord-Holland deze thema bijeenkomst bezoeken!
 
 
Save the date 
 
De Fakkel heeft voor de tweede helft van het jaar de
volgende activiteiten in petto.  Noteert u deze data
alvast in uw agenda.
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Ter bemoediging
In de brief aan de Hebreeën vinden we heel wat
goede voornemens. Ze zijn te herkennen aan twee
woorden: laat ons….niet enkelvoud, maar meervoud.
Er ligt namelijk een grote kracht in het samen optrek
ken, in een gezamenlijk streven. In het lichaam van
Christus zijn wij geen individuen naast elkaar, maar
wij vormen een gemeenschap van gelovigen. Samen
moeten wij ons dingen voornemen en elkaar aan
moedigen en aanvuren. Als we willen komen tot de
vervulling van Gods doel in ons leven, dan hebben
we elkaar nodig.
 
Ernst nemen met God (Hebr. 4:11)
 
Wat is belangrijk? Een houding van ontzag, van vreze
des Heren, want dit is het begin van elke kennis Gods.
Onze reactie op Gods Genade voor ons, is niet onver
schilligheid of lauwheid, maar gehoorzaamheid. Is
niet eigen wil, maar Gods wil. Is niet eigen verlangens
en gedachten, maar Gods verlangens en gedach
ten. Is niet onze eigen agenda, maar Gods agenda.
Christenen zijn er zich te weinig bewust van dat God
dienen niet is religie, niet iets is van de zondag, maar
het is een levensstijl, dus van iedere dag. Het leven

speelt zich niet af binnen de muren van de kerk, maar
buiten de kerk. Daar moet het gebeuren. Als wij zeg
gen: Jezus, we willen U volgen. Is dat dan ook zo? Zijn
wij dan volledig voor Hem? Of zeggen we dat enkel?
 
Laten we met vrijmoedigheid (blij vertrouwen)
toegaan tot de troon der genade (Hebr. 4:16) in
tijden van nood
 
Wat vinden we dat soms moeilijk om God te vertrou
wen op Zijn woord. God doet nooit loze uitnodigingen.
We zijn uitgenodigd om bij Zijn troon van Genade te
komen. Geloof in actie neemt God op Zijn woord.
Hoeveel keer zijn onze raadgevers eerst, vervolgens
alle anderen en dan God. En zelfs christenen verkie
zen soms om hun raadgevers in de wereld te kiezen.
In tijden van nood, laat je niet voor de gek houden
door de duivel, die zegt: het is toch hopeloos, er kan
toch niets meer aan gedaan worden. Laat dit los, en
wendt u tot God, Hij is een God van het onmogelijke.
Niets dat onmogelijk is, is voor Hem onmogelijk. Alle
autoriteit, alle gezag, over Hemel en aarde, is in Zijn
handen. Beperk God niet in wat Hij voor u of anderen
kan doen.
 
Laten wij dankbaar zijn (Hebr.12:25-29)
 
Geef gehoor aan deze belangrijke opdracht!!! Hoe
zou u zich voelen, als uw kinderen nooit dankjewel
zeggen voor alles wat u voor hen doet, maar dit alles
zouden beschouwen als een vanzelfsprekend recht?
Ondankbaarheid plaatst je trouwens buiten het be
reik van Gods Genade. Daarom roept de Bijbel ons
op om God altijd dankbaar te zijn. 1 Thess. 5:18:‘Dankt
onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus
ten opzichte van u’. Wij hebben een onwankelbaar
Koninkrijk ontvangen (totaal tegengesteld aan de
wereld, die onzeker, onveilig, wanhopig, verward en
angstig is). Daarom is er alle reden om dankbaar te
zijn.
 
Dat ontzag voor God is nodig, kijk maar naar de
waarschuwing in Hebr. 12:29 ‘want onze God is een
verterend vuur’. Ondankbaarheid brengt het oordeel
van God, omdat ondankbaarheid je plaatst buiten
het bereik van Zijn Genade. Laten we ervoor zorgen
dat dankbaarheid voor het offer dat Jezus bracht en
alles wat Hij daardoor heeft bewerkt voor ons, steeds
de rode draad is die door ons leven heenloopt. Blijf in
de Genade, hou daarom je dankbaarheid voor Hem
vast!!!
 
Joan Wist

Dankzegging
Voor alle tekenen van medeleven, goede woor
den, liederen en gebeden na het overlijden van
onze broeder, schoonbroeder en oom willen u van
harte dank zeggen. Uw warmte en verbondenheid
hebben ons goed gedaan.
 
Mede namens Anna, Alrun en Ernestine.
 
Stefan Bernhard
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Vraag & Antwoord
 
Op de algemene ledenvergadering in
maart werd gezegd, dat geld geen
reden is voor de voorgestelde veran
deringen. Heeft de EBG dan geen fi

nanciële problemen?

 
Het klopt dat de financiën niet dé
reden zijn, waarom de Oudstenraad
voorstelt, om in de toekomst nog maar
op twee plekken kerkdiensten te hou
den. Andere redenen, zoals de terug

gang van het antaal kerkgangers en het gebrek aan
vrijwilligers, zijn belangrijker. Ook in de EBG worden
de actieve leden ouder en kunnen de jongere leden
en vrienden niet alle vrijgekomen plekken opvullen.
 
Dat heeft vooralsnog geen negatieve invloed op de
financiële situatie gehad. In de afgelopen jaren zijn
de inkomsten uit kerkelijke bijdragen en collecten niet
teruggegaan. De Oudstenraad en de Raden van
bijstand hebben ook de uitgaven beperkt. Er werden
aanvullende acties gehouden om fondsen te verza
melen. Zo konden wij de lopende uitgaven voor huur
en gebruik van de kerkgebouwen, voor de publiciteit
en kleinere activiteiten,  goed betalen. Het werd zelfs
mogelijk om de nodige reparaties aan het kerkge
bouw in Haarlem uit te laten voeren. Zo gezien zouden
wij nog een tijdje op dezelfde voet door kunnen gaan.
 
Kijken wij echter naar een groter plaatje en verder
naar de toekomst, dan zien wij wel financiële proble
men (of uitdagingen) op ons afkomen. De huren van
de kerkgebouwen in Alkmaar, Hoorn en Zaandam
zullen de komende jaren verder stijgen. Het kerkge
bouw in Haarlem vraagt ook om kostbare aanpassin
gen, willen wij het in de toekomst nog goed kunnen
gebruiken. Dat vraagt om extra geld.
 
De grootste uitdaging echter komt vanuit de Broeder
gemeente in Nederland en in Europa. Tot nu toe be
taalt de landelijke kerk twee derde van de salaris van
de predikant en komt op voor alle overkoepelende
activiteiten in onze kerk. De inkomsten van de lande
lijke kerk zijn niet meer toereikend om dat alles  te
kunnen blijven betalen. Daarom zijn alle EBG ge
meenten gevraagd om in de toekomst meer geld aan
de landelijke kerk af te dragen.

In 2019 draagt onze gemeente iets minder dan
€ 28.000 aan de landelijke kerk af. Om het landelijk
tekort te kunnen verkleinen,  zou onze gemeente per
jaar ruim 20%  meer moeten afdragen, oplopend over
de komende vijf jaar.  Dat betekent dat wij per jaar
minimaal € 6.000 meer moeten opbrengen dan nu.
Om dat te kunnen opbrengen, moeten wij de inkom
sten verhogen en de uitgaven ook verder goed in de
hand houden. Nieuwe ideeën zijn nodig, maar voor
al leden en vrienden, die bereid zijn om zich voor de
EBG in te zetten en deze te steunen.
 
De vraag is nu hoe wij mensen kunnen aanmoedigen
en aanspreken. Kunnen wij op de huidige weg ge
woon doorgaan of moeten wij nieuwe wegen zoe
ken? Daar gaat het in het veranderplan om.  Een ding
is daarbij duidelijk: een groei bij de inkomsten komt
alleen als mensen geraakt worden door het geloof
en door de manier hoe wij dit geloof leven. Pas dan
zullen ze zich bij ons aansluiten.
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Even voorstellen....
 
Mijn naam is Saskia Treu, stu
dent aan de VU, bij het Centrum
voor Migratie Theologie; een
postgraduateprogramma voor
migranten pastores en kerklei
ders.
Ik ben een afstammeling van
Saramaccaners. Mijn ouders en
voorouders zijn geboren in het

dorp Ganzee; een Saramaccaans dorpje dat 'ver
dronken' is en plaats heeft moeten maken voor, in die
tijd, nieuwe technologische ontwikkelingen.
Mijn ouders en voorouders zijn ‘Anitrie’ in hart en
nieren, met een traditionele geloofsovertuiging.
Ik ben dus opgegroeid in een doorsnee Saramac
caans-Surinaams Evangelische Broedergemeente.
Ik heb het geloof van jongs af meegekregen. Het
hoorde bij de dagelijkse rituelen en tradities, bij de
familie- waarden en normen. Bidden, zingend bidden,
de dagteksten lezen en daarop reflecteren, de Bijbel
lezen, naar de zondagsschool en naar de kerk gaan
en leven volgens de regels in de Heer, zoals Graaf von
Zinzendorf die aan ons heeft voorgeleefd, hoorden er
automatisch bij.
 
Tijdens mijn studie ben ik mij gaan interesseren voor
de praktische theologie van Graaf von Zinzendorf en
de Hernhutters. Het verzamelen van data en het doen
van onderzoek onder de Hernhutter gemeenschap
en zijn participanten, heeft hierdoor mijn volledige
aandacht gekregen.
De ambitie om onderzoek te doen bij de geloofsge
meenschap waarin ik zelf ben opgegroeid, de Evan
gelische Broeder Gemeente, afgekort EBG, is sinds
dien ook sterk aangewakkerd.
 
Ik heb de kans gekregen om vanaf begin 2019 een
onderzoeksstage te doen bij de EBG in Hoorn. Ik ben
hier heel erg blij mee. De werkzaamheden rondom
mijn stage richten zich, onder supervisie van Ds. Ste
fan Bernard, op de religieuze identiteitsvorming van
Surinaams-Nederlandse ouderen.

De hoofdvraag van mijn onderzoek luidt:
Welke rol speelt de EBG in de religieuze identiteitsvor
ming van Surinaams-Nederlandse ouderen? Tijdens
hun leven maken Surinaams-Nederlandse ouderen
een ontwikkeling door in hun religieuze identiteit,

gericht op hoe zij zichzelf zien in relatie tot de EBG en
tot hun geloof.
De deelvragen die hieruit voortkomen:
Wat heeft de EBG in het verleden voor de doelgroep
betekend? Wat betekent het geloof nu voor hen? Wat
kan de EBG in de toekomst voor hen betekenen?

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in
de factoren, die tijdens het leven van de doelgroep
van invloed zijn geweest op de ontwikkeling van hun
religieuze identiteit. Meer inzicht in deze factoren geeft
de EBGN de mogelijkheden om hen voor de toekomst
beter te kunnen toerusten en te faciliteren.

Op dit moment worden de eerste participanten voor
het onderzoek geworven. De participanten zullen
door mij geïnterviewd worden. De interviews zijn nar
ratief van aard en gericht op de eigen verhalen en
ervaringen van de participanten. De door mij afge
nomen interviews zullen kwalitatief worden geanaly
seerd. De aanbevelingen zullen gebundeld worden
in een rapport.
En ik zal de participanten de gelegenheid geven om
in een verhalencafé hun verhalen te delen met een
breder publiek.
 
Ik kijk er naar uit om de interviews af te nemen en een
bijdrage te kunnen leveren aan de EBGN, door inzicht
te verschaffen in de rol welke de Evangelische Broeder
Gemeente heeft gespeeld in de religieuze identiteits
vorming van de participanten. Daarnaast heb ik de
prachtige mogelijkheid om tijdens mijn stage uit te
proberen, mij te verdiepen in verschillende onder
zoeksmethoden, in verschillende theorieën en tech
nieken en om inspirerende mensen te spreken.
 
Wanneer u nieuwsgierig bent naar het onderzoek of
het leuk vindt om na te denken over religieuze identi
teitsvorming, dan houd ik mij van harte aanbevolen
voor contact.
 
Hartelijke groeten van een pionier,
Saskia Treu
Telefoon: 068469324
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Alkmaar
 

Groot huisbezoek 

 
Op 11 juli  is het groot
huisbezoek bij zr. E. Es
ajas aan de  Matsy
laan 10, 1701 NL  in
Heerhugowaard. De a
vond 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.
 
 
Paaspakkettenactie 2019 
 
De Paaspakkettenactie 2019 is een groot succes
geworden. Dankzij alle gaven, in natura en financieel,

hebben we 256 pakket
ten kunnen vullen en
bezorgen. Dat waren er
nog meer dan vorig
jaar.
 
Alle mensen,  die hier

aan bijgedragen hebben, danken wij hartelijk. Wij

bedanken ook de diaconieën die de actie financieel
steunden.
Een groot aantal vrijwilligers heeft de ingezamelde
goederen gesorteerd, de pakketten ingepakt en
bezorgd. De grote ruimten van het gebouw van het
Apostolisch Genootschap mochten gebruikt worden
en dit genootschap  hielp mee met de organisatie
van het inpakken en ophalen van de pakketten.
Wij hopen volgend jaar de actie opnieuw te kunnen
houden.
 
Namens het paaspakkettenteam 2019
Ria de Rijke
 
 

Feestweek van de Oecumene 2019
 
In de week na Pinksteren organiseert
de Alkmaarse Raad van Kerken de
jaarlijkse Feestweek van de Oecume
ne. Met als thema: ”De kunst is………..

horen, zien én delen” worden deze week, van 9 t/m
16 juni, meerdere activiteiten georganiseerd.
 
Enkele activiteiten in deze week:
Dinsdag 11 juni: een lezing bij het Leger des Heils over
de werking van het sociaal spreekuur en de intake
voor de voedselbank.
Woensdag 12 juni: een avond met muziek vanuit de
liturgieën van de verschillende kerken. Het doel is
delen, voorzingen en meezingen.
Donderdag 13 juni: een bijzondere “doe-activiteit”. De
Joodse begraafplaats aan de Westerweg in Alkmaar
kent een groot achterstallig onderhoud. We steken
onze handen uit de mouwen en helpen bij het
schoonmaken van de grafstenen, het snoeien van de
struiken, enz.
Donderdag 13 juni: een gespreksavond over “Bid
den”. We delen met elkaar de vraag “Wat doe je als
je aan het bidden bent?”
Vrijdag 14 juni: Taizéviering in de Vrijheidskerk.
Op zondag 16 juni sluit de Oecumenische viering  dit
jaar in de Sint Josephkerk de feestweek af.
 
De voorbereidingscommissie is bezig met de nadere
uitwerking van deze en meer activiteiten.Uitvoeriger
informatie vindt u t.z.t. in de flyer van de Feestweek en
 op de website van de ARK, www.alkmaarseraadvan
kerken.nl
Iedereen is van harte welkom deze week van de oe
cumene mee te vieren!
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Personalia

zr. O.M. Marica 1 juni 75 jaar

br. R.Kolf 15 juni 75 jaar

zr. L.A. Clements 22 juni 75 jaar

zr. C.Y. Eduards 6 juli 55 jaar

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

Zieken 
 
In gemeente zijn er zieken. Wij dragen hen allen in ons
gebed op en vragen om vertrouwen en om herstel.
Alle zieken wensen wij van harte beterschap, heel veel
sterkte en Gods nabijheid toe.
 
 
In memoriam 
 
Zaandam
 
Uw Woord is een lamp voor mijn  voet en een licht op
mijn pad. Deze Psalmvers stond altijd zichtbaar op de
eettafel van zr. Rosa Sijlbing - Ferreira. Dat was al zo
in haar flat aan de Indigostraat in Zaandam en later
ook in haar kamer op de gesloten afdeling van het
Erasmushuis. Dit Woord heeft haar begeleid door de
93 jaar van haar leven, heeft haar laten lachen en
heeft haar getroost als ze eenzaam en verdrietig was.
En dat woord heeft ze ook doorgegeven aan haar
kinderen en  kleinkinderen.  Op 22 februari 2019 is
onze zuster in Zaandam overleden. Haar levenslicht
is langzaam uitgedoofd. Haar geloof heeft haar ge
dragen naar het eeuwige licht. Tijdens de afscheids
dienst op 27 februari was het  vers uit Psalm 119:105
ook het motto waarmee wij haar leven hebben her
dacht.
 
 
Kenneth Roy Olieberg is 56 jaar oud geworden. Op
26 maart is hij na een tijd van ziekte in zijn huis in
Zaandam overleden. Hij werd daarbij omringd door
zijn zusters, die voor hem hebben gezorgd.  Hij heeft
goed afscheid kunnen nemen van zijn zonen en van
zijn vrienden, waarmee hij zijn leven lang opgetrokken
was. Zij hebben dan ook zijn kist gedragen op de
begrafenis enkele dagen later. Kenneth heeft van het

leven genoten en uit het leven gehaald, wat er te
halen viel. Hij was dankbaar voor wat hij heeft gekre
gen, maar niet trots op alles wat hij heeft gedaan. Het
was belangrijk voor hem dat hij de goede en minder
goede dingen op een rij kon zetten. Hij heeft ze ook
voor God gebracht. Toen duidelijk werd dat hij ernstig
ziek was, heeft hij zich laten dopen. Dat  wilde hij
graag. Maar het was er nog niet van gekomen.  Nu
is hij thuis, bij de mensen die hem zijn voorgegaan.
 
 
Alkmaar
 
Omdat ze van rode rozen hield  waren wij allen ge
vraagd om deze bloemen mee te nemen naar de
begrafenis. Het werd een grote bloemenzee, toen wij
zr. Mavis Koster - Mac-Donald op 15 april naar haar
laatste rustplaats op de algemene begraafplaats in
Alkmaar hebben gebracht. Dit ging allemaal heel
rustig, want ze hield niet van gedoe en ook niet van
haast. ‘Wij hebben alle tijd’, was dan ook een van
haar lijfspreuken. Daarom was het ook zo een schok
toen ze op 8 april 2019 plotseling overleed. Haar hart
kon het niet meer aan, bleek later. Maar weinigen
hadden dat in de gaten gehad. Zij werd 82 jaar oud.
Wij zullen haar missen. Haar rust en bedachtzaam
heid, haar oplettende blik voor wat er niet goed was
en haar open kijk op het leven deden ons goed. Ze
was een steun voor haar kinderen en kleinkinderen.
En ze was een goede vriendin voor de zusters in de
gemeente,  de buren in de flat en de mensen op de
wekelijkse bingo. Wij wensen voor haar,  dat ze van
de rozen in Gods tuin kan genieten.
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Vieringen

Datum Soort viering Voorganger

2 juni 11.00 uur Regionale dienst in Haarlem br. S. Bernhard

9 juni Preekdienst Pinksteren br. S. Bernhard

16 juni Vaderdagdienst / Kogerkerk br. S. Bernhard

23 juni Preekdienst br. A. Glasgow

7 juli 13.00 uur Regionale Keti Koti viering in Hoorn br. S. Bernhard

14 juli Preekdienst br. K. Vrede

28 juli Preekdienst zr. E. Bonoo

4 augustus 12.30 uur Regionale dienst met Hl. Avondmaal            
in Zaandam

br. S. Bernhard

11 augustus Preekdienst br. P. van Aken

25 augustus Preekdienst / Gemeentevergadering br. S. Bernhard

Datum Soort viering Voorganger

2 juni 11.00 uur Regionale dienst in Haarlem br. S. Bernhard

9 juni Preekdienst br. K. Vrede

16 juni  Vaderdagdienst zr. A. Bernhard

23 juni Preekdienst br. F. Olivieira

30 juni Preekdienst zr. A. Bernhard

7 juli 13.00 uur Regionale Keti Koti viering in Hoorn br. S. Bernhard

14 juli Preekdienst zr. A. Bernhard

21 juli Preekdienst zr. E. Bonoo

28 juli Preekdienst br. F. Olivieira

4 augustus 12.30 uur Regionale dienst met Hl. Avondmaal           
in Zaandam

br. S. Bernhard

11 augustus Preekdienst br. S. Bernhard

18 augustus Preekdienst zr. E. Bonoo

25 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

2 juni 11.00 uur Regionale dienst in Haarlem br. S. Bernhard

16 juni Vaderdagdienst br. S. Bernhard

7 juli 13.00 uur Regionale Keti Koti viering in Hoorn br. S. Bernhard

21 juli Preekdienst  

4 augustus 12.30 uur Regionale dienst met Hl. Avondmaal           
in Zaandam

br. S. Bernhard

18 augustus Preekdienst  

Datum Soort viering Voorganger

2 juni 11.00 uur Regionale dienst in Haarlem br. S. Bernhard

16 juni Vaderdagdienst br. M. Kembel

30 juni Keti Koti viering br. S. Bernhard

 7 juli 13.00 uur Regionale Keti Koti viering in Hoorn br. S. Bernhard

21 juli Preekdienst br. F. Olivieira

4 augustus 12.30 uur Regionale dienst met Hl. Avondmaal           
in Zaandam

br. S. Bernhard

18 augustus Preekdienst br. K. Vrede

Datum Activiteit Plaats

2 juni 11.00 uur Regionale dienst Haarlem

8 juni 14.00 uur Lezing /Vrouwenkring De Fakkel Haarlem

15 juni ALV ZZg Zeist

22 juni 14.00 uur Afsluiting Challenge / Vrouwenkring De FakkelHaarlem

29 juni Klussendag Haarlem

  EBG dat ben ik Amsterdam Zuidoost

6 juli Sport en speldag Zaandam

7 juli 13.00 uur Regionale Keti Koti viering  Hoorn

18 juli Oudstenraad Haarlem

27 juli Gemeentegebedswacht EBG Noord-Holland

4 augustus 12.30 uur Regionale dienst met Hl. Avondmaal Zaandam

31 augustus 14.00 uur Verdiepen in het Woord / Vrouwenkring De
Fakkel

Haarlem

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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Haarlem
Dank je wel Haarlem

Op 10 maart jl. was er een verrassingsfeest in de kerk
van Haarlem. Wij mochten beiden toen onze 70ste
verjaardag vieren. Volkomen verrast werden wij, niet
alleen door het feest, maar ook door het aanwezig
zijn van onze families; broers, zusters, kinderen en
kleinkinderen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Br. Stefan Bernhard had een mooie dienst over de
beproeving van de Here Jezus in de woestijn (Mat
theüs 4: 1-11) en trouw blijven aan de belijdenis
(Hebreeën 4: 14-16). Het kerkkoor van Haarlem zong
mooie liederen: 'Licht dat ons aanstoot in de morgen'
en 'When peace like a river' (een favoriet van Pieter).
De gemeente zong 'Wandel met God, sticht vrede
metterdaad', een favoriet van Gerda. Br. Wim Brienen
liet het orgel zingen. Br.  Bernhard sprak over ons de
zegen uit. Valentijn, kleinzoon van Pieter, maakte tij
dens de dienst versierde eierkoeken die hij in de dienst
aan ons gaf. Het was zoals Br. Bernhard in de intro
ductie zei een gewone/ongewone of ongewone/ge
wone dienst.
Als de dienst zelf al een feest was, werd het voorgezet
na de dienst. Er was door vele zusters een hoop werk
verzet. Taarten, loempia's, koekjes, bara, koffie, thee,
frisdrank, gemberbier en heerlijke Surinaamse bami.
Er was zoveel dat velen nog een maaltijd mee naar
huis konden nemen.

Dank jullie wel lieve zusters en broeders, niet alleen
voor al jullie liefde bij het meewerken en het maken
en uitdelen van al het lekkers en opruimen nader
hand, maar de liefde die jullie geven elke dag weer.
Het is voor ons een bigi jari om nooit te vergeten. -
Looft zij de Heer!

Gerda de Jong en Pieter van Aken

 
Vastenmaaltijden 2019 
 
Wij kijken terug op 6 waardevolle bijeenkomsten tij
dens de Vasten- of Lijdenstijd op weg naar Pasen.
 
Wekelijks kwamen een aantal leden uit verschillende
kerken in Haarlem bijeen in onze kerk aan de Park
laan. Gemiddeld per week waren dat er: 19.  Iedere
donderdag kwamen wij bijeen van 18.00 tot ca. 19.15
uur.
En iedere week was er een voorganger uit een van
de kerken om een korte meditatie te houden over een
van de 6 kruiswoorden, die Jezus gesproken had.
Woorden om over na te denken en te praten met el
kaar. Momenten van bezinning waren er tijdens het
zingen van Taizeliederen en een ieder werd in de
gelegenheid gesteld om een kaars aan te steken voor
iemand, die zij in gedachten hadden of voor zichzelf.

Nadien was er een so
bere maaltijd: brood,
thee en fruit. Dat laatste
hadden de mensen zelf
meegenomen en brood
en fruit werd met elkaar
aan tafel gedeeld en
kon men met elkaar
nader kennismaken en
over de overdenking
napraten.
 
Het geld dat werd uit
gespaard voor een maaltijd thuis werd in de collec
teschaal gedaan. Die collectes waren bedoeld voor
Stichting Haarlem Mozaïek. Een organisatie, die zich
inzet om de integratie van statushouders, nieuwe
Haarlemmers, te bevorderen. Dat is ontstaan uit de
tijd waarbij de voormalige gevangenis De Koepel tij
delijk vluchtelingen, vooral uit het Midden-Oosten,
opving.
Die collectes brachten € 368,10 op. Een mooi bedrag
om de nieuwe Haarlemmers een steuntje in de rug te
geven. Wat geweldig dat er zoveel geld is opgehaald
voor Haarlem Mozaïek.
We weten ook al waar we het geld aan willen beste
den. Met Pinksteren organiseren we een grote pick
nick voor Nieuwe en Oude Haarlemmers, in de vorm
van een Tafel van Hoop. Het eten nemen de mensen
zelf mee, maar er moet wel vervoer zijn, een wc, tafels
en stoelen enz.
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Koor Haarlem 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij hebben in onze kerk aan de Parklaan een heus
kerkkoor. Niet een koor dat hier en daar optreedt,
maar voornamelijk de bijzondere diensten in Haarlem
of elders in Noord-Holland opluistert. Dat zijn dus
meestal de hoogtijdagen gedurende het kerkelijk
jaar: Kerst, Pasen, Pinksteren etc.
 
Het koor staat onder leiding van br. Marcel Hessen.
Zr. Anna Bernhard en hij zoeken de te zingen stukken
uit. Zr. Bernhard begeleidt tijdens de repetities op de
piano en bij een optreden begeleidt meestal zr. Arda
Friederich op de piano. De repetities zijn op zondag
na de dienst in Haarlem tot ca. 14.00 uur.
 
Er kunnen nog meer zangers/zangeressen bij. Vooral
aan mannenstemmen is gebrek. Als u in de gelegen
heid bent om regelmatig mee te oefenen, sluit u dan
aan. De contributie is € 5,- per maand. Met de collec
tes die af en toe gehouden worden is dat geld be
stemd voor de aanschaf van koormuziek, kopieën,
koormappen etc. en de reizen naar en het verblijf
tijdens het Koortreffen, dat in principe iedere 2 jaar
ergens in Europa gehouden wordt.
 
Volgend jaar tijdens het Hemelvaartweekend (4
dgn.) zal dat in Amsterdam Zuidoost zijn. Noteer die
dagen alvast, want misschien kan u een van de re
petities of het concert bijwonen.Wij als koor verheu
gen ons daar weer op!
 
                                

Hoorn

Datum Thema ...In de Geest
van...

       Locatie

vrij 31 mei Augustinus Doopsgez. Remonstr.
Kerk, Foreestenhuis /
Marjo Kuipers

za 1 juni Paulus Stilte Centrum Koe
pelkerk Grote Noord
15 / Riet Katers

zo 2 juni Abraham PKN Gem. in Blok
ker               Hanny Pij
per en Wim Zurlohe

ma 3 juni Maria Lourdeskapel, Pastoor
Nuijensstraat Zwaag
/ Carin Molenkamp

Pinksterpelgrimage 2019
 

 
 
 
 
 
Destijds gingen de volgelingen van Jezus erop uit om
met groot enthousiasme over Hem te vertellen. On
dersteund door de Raad van Kerken, willen de kerken
in deze dagen dit enthousiasme oppakken door
tussen Hemelvaart en Pinksteren ter inspiratie oecu
menische gebedsvieringen te verzorgen ter voorbe
reiding van het Pinksterfeest.
 
Samen van kerk naar kerk, samen pelgrimeren ter
voorbereiding op Pinksteren, een belangrijk feest in
de christelijke kerken waarin de Geest centraal staat.
Samen dat enthousiasme met elkaar delen. Dit jaar
laten wij ons inspireren door Bijbelse figuren die door
de kracht van de Geest in beweging zijn gekomen.
Doe met ons mee en laat u inspireren door Abraham,
Paulus, Maria, Thomas, Ester en de Afrikaanse man!
 
Deze pelgrimage begint op vrijdag 31 mei tot en met
vrijdag 7 juni, aanvang 19.00 uur tot ongeveer
19.45 uur. Wanneer en waar, zie onderstaand sche
ma:
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di 4 juni haar Stem Ev. L Kerk  Hoorn / Bart
Koorn

wo 5 juni Afrikaanse man            
zonder naam

EBG Dorpskerk, Ker
kelaan 8,  Zwaag /
Ds. Stefan Bernard

do 6 juni van Ester PKN-gemeente Het
Octaaf
J.D. Pollstraat 1, Hoorn

vrij 7 juni Thomas Nw. Apostolische Kerk
Westerblokker 167b /
Reinier van Markus

 
 Verhalencafé 
 
De afgelopen weken stonden volop in het teken
van het onderzoek naar de religieuze identiteitsvor
ming van mensen met een EBG-achtergrond in de
deelgemeente Hoorn.

De gesprekken zijn voor mij een bron van inspiratie
geweest. De verhalen van
de mensen die ik geïnter
viewd heb, hebben iets
met mij gedaan. Ik ben
bemoedigd en heb nieu
we inzichten opgedaan. 
 
De resultaten van het on
derzoek wil ik met jullie

delen tijdens het ‘verhalencafé’: ‘Het verhaal van de
EBG vertelt’.  Een ieder is van harte welkom.
 
Tijdens dit verhalencafé zullen de mensen die geïn
terviewd zijn met elkaar in gesprek gaan over ‘hun
religieus verhaal’. Kom je ook luisteren? Ik hoop jullie
allen te mogen verwelkomen.
 
Wanneer:  13 juni 2019
Tijd:            14.00-16.00 u. Inloop v.a. 13.30 u.        
Waar:         in Hoorn locatie volgt nog
 
Ik vertrouw op een goede opkomst tijdens dit verha
lencafé.
 
Een hele warme groet, bosi’s en brasa’s,
 
Saskia Treu

Tips: beleven -
lezen - doen

 
 Tentoonstelling 
 

 
In Museum ‘Het Hernhutter Huis’
in Zeist is tot en met 1 september
2019 de tentoonstelling ‘Het
leven vieren’  te zien.
Het gaat over de liturgische ge
bruiken en tradities van de Broe
dergemeente. Denkt u daarbij 
aan het Liefdemaal of de ver
bondsbeker, maar ook de dag
teksten.

 
 
Lezen
 
 
 
Leven in balans, geïnspireerd door de regel van
Benedictus

Het vergt ware levenskunst om de juiste maat te vin
den en te houden in het leven. Paus Franciscus biedt
in zijn doen en laten een mooi
voorbeeld. In de praktijk van
elke dag blijkt het niet gemakke
lijk om maat te houden. De
schandalen rond torenhoge
bonussen voor managers zijn
slechts het topje van de ijsberg.
Ook in het dagelijkse leven ver
bruiken we de natuurlijke bron
nen, plunderen de natuur en
putten ook ons zelf uit.
Hoe vinden we de juiste maat, de juiste balans?
Hierbij gaat het om duurzaamheid, ons consumptie
patroon, ons zelfbeeld, onze lichamelijke en geeste
lijke gezondheid, onze kijk op onze naasten, om
aandacht.
Anselm Grün bekijkt al deze facetten van een leven
in balans, legt verbanden en geeft richting om een
weg te vinden naar een meer tevreden leven in de
juiste maat. Goed voor ons, voor onze naasten en
onze aarde.
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‘Geboeid; terug
naar de plantage’

 
Doe mee en volg Dwight van van de Vijver op zijn
zoektocht 

 
Dwight van van de Vijver (35) is geboeid door zijn
verleden. Hij is in Nederland geboren en weet eigen
lijk niet veel van zijn Surinaamse roots. Dwight heeft
drie jonge kinderen en loopt soms tegen zaken aan
waar hij geen antwoord op weet. Heeft op school niet
veel gehoord over de slavernij terwijl hij denkt dat veel
antwoorden op kwesties, nu in die donkere tijd te
vinden zijn.
 
In een vierdelige televisie documentaire serie, die
vanaf 1 juli wordt uitgezonden op NPO 2, volgt de
Evangelische Omroep met de serie “Geboeid, terug
naar de plantage” deze jonge Srananman op zijn
zoektocht naar zijn roots. Die liggen op redelijk onbe
kende plantage ’t Vertrouwen in Suriname.
 

 
 

Gouden bocht
 
De zoektocht begint in mei en juni in Nederland bij
hem thuis en bij zijn ouders. Maar ook op de sport
school en met vrienden en collega’s praat hij over zijn
missie.
 

 
 Met onderzoeker Ank de Vogel-Muntslag vaart
Dwight over de Gouden Bocht, het rijkste deel van de
Herengracht in Amsterdam waar veel bazen van de
WIC woonden. En hij bezoekt met dr. Leo Balai een
replica van een slavenschip.
 
Maar Dwight gaat na de zomer ook naar Suriname
op zoek naar zijn roots. Naar plantage ’t Vertrouwen
waar zijn voorouders vandaan komen. Ook daar
praat hij met deskundigen en mensen die hem meer
kunnen vertellen. Maar hij gaat ook naar familie in de
stad. Hij wil ook naar de Marrons want die staan dicht
bij Afrika. En natuurlijk omdat hun voorouders niet op
de plantages slavenarbeid bleven doen, maar voor
vrijheid kozen en de diepe binnenlanden introkken.
 
Familie ’t Vertrouwen
 
Dwight wil in Nederland ook graag Surinamers ont
moeten die van plantage ’t Vertrouwen komen (zie
lijst onder) of mensen die nieuwsgierig zijn en zelf ook
opzoek gaan naar hun roots en hem willen volgen.
Via social-media of zelfs misschien met hem mee
willen naar Suriname.
 
In Nederland vertelt hij over zijn zoektocht en wil hij
ook graag mensen van ’t Vertrouwen ontmoeten. Dat
kan op twee dagen: Op maandagmiddag 1 juli op
Keti Koti in het Oosterpark in Amsterdam in de Boni
Tula-tent op het terrein en waarschijnlijk op 7 septem
ber in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. We
willen een kleine ‘community’ of ‘famiri’ creëren rond
de zoektocht die Dwight en elkaar support in de
zoektocht
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Het gaat Dwight, los van de persoonlijke zoektocht,
ook om de gemeenschap bewust te maken van een
stuk Surinaams-Nederlandse geschiedenis waar nog
weinig over bekend is; kennis, bewustwording en
verbondenheid stimuleren.
 
Meld je aan voor de ontmoetingen met Dwight van
van de Vijver bij de redacteuren Boudewijn Drechsler
boudewijn.drechsler@eo.nl of Sam Jones sam.jo
nes@eo.nl 0650698417 
 
Uitzending
Uitzendingen van de documentaire serie zijn op NPO
2. De eerste aflevering met de zoektocht in Nederland
is op maandag 1 juli 2019. De overige drie aflevering
met een verslag van de zoektocht in Suriname, zijn in
de maanden november en december a.s.
 

 
 
Familienamen van plantage ‘Het Vertrouwen’ in Suri
name: 
 
Alphen, Arco, Arend,
Bas, Basel (van), Bertrand, Beurs, Beveren (van),
Blanus, Boger, Bol (van der),
Bolster, Boomstam, Bootsman, Boreel, Bouwland,
Braaf, Brandlicht, Brauw (de),
Brenoden, Briel (de), Brittenburg, Broers, Brom (de),
Buis, Burg (de),
Commok, Corsica, Croesan,
Dokkum, Drieling,
Foks, Friese,
Geduld, Geluk, Gooiland, Goudenstein, Goudvink,
Grimaldo, Groeneveld, Guldenhof,
Gusman,
Haan (de), Haar (ter), Hamel, Han (de), Hans, Hans
wijk, Harenberg, Heiliger,
Helbardier, Hoefel,
Jansen, Jelger, Jobar, Jobson, Judels, Juro,
Kammen (van), Kastelein, Kiewiet, Kohier, Kraal,

Kroone, Kuisch, Kundert,
Lamberg, Liffio, Lunenberg,
Malie, Maltas, Malvé, Maro (de), Maston, Meer,
Meerveld,
Nederrhijn, Ney (van), Noms,
Oostzee, Oranje, Overkerk,
Piekenier, Plancet, Plas, Polsburg, Praag,
Rappo, Robol, Rommy, Rompan, Rotgans, Rusland,
Sadelijn, Salamanca, Schade, Scheveningen,
Schoonveld, Schuring, Sloot, Snoek,
Solo, Steun, Stoppel, Straalsund, Stroeve, Stroom,
Talberg, Teloor, Tenpas, Teune, Trouw,
Valjaen, Verdun, Verrassing, Vlaanderen, Vrij, Vroom,
Vuursch (de),
Waerd (de), Waterland, Wezel, Wittevrouw,
Zeilenmaker en Zetterman
 
Foto's: © Sam Jones Productions

Oude kaart van Suriname met plantages langs de
Suriname rivier

19



EBG Nieuws
EBGN Inspiratiedag >>Van consument naar mede-
eigenaar<< 
 
De EBG, dat ben ik! – dit is de titel van de campagne
die door alle gemeenten gedragen wordt, onder
steund door de EBG in Nederland. Kortom, meer
mensen bereid vinden die de relatie met de Broeder
gemeente willen versterken: de Broedergemeente
(financieel) te steunen én het  ”Hernhutter erfgoed”
 te behouden. De campagne is de laatste maanden
naar buiten toe stilgevallen. Willen wij de EBG en haar
gemeenten toekomstbestendig maken, dan zullen wij
door moeten gaan!
Om zoveel mogelijk mensen bij elkaar te brengen die
mee willen denken en doen, is er nog voor de zomer
vakantie een inspiratiedag gepland onder de titel
 "De EBG, dat ben ik! - van consument naar mede-
eigenaar". Deze dag is bestemd voor  ‘willers’, ’ kun
ners’ en ‘doeners’, kortom  iedereen, die kan meehel
pen, dat de Broedergemeente ook in 2027 nog een
toekomst heeft.
Deze inspiratiedag vindt plaats in "Basisschool Cres
cendo", Kortvoort 61c,  Amsterdam-Zuidoost. En wel
op zaterdag 29 juni 2019 van 10:30 tot 14:00 uur, in
clusief een lunch. In de loop van de maand mei komt
een uitnodigingsflyer uit, die via de gemeenten ver
spreid zal worden. Maar u kunt zich ook nu al opge
ven. Het e-mailadres daarvoor is: datbenik@ebg.nl.
 
 
Demonen, bestaan die nog? - Miniworkshop van
het ZZg 
 
In oktober 2016 nodigde het ZZg twee predikanten uit
die in Suriname ervaring hadden opgedaan met het
uitdrijven van boze geesten. Br. Desiré Peerwijk,
praeses van de Broedergemeente in Suriname en br.
Renold Pansa, bisschop van de Broedergemeente in
Suriname, vertelden in diverse workshops over de
achtergrond en werking van boze geesten. Zo gaven
ze aan dat je zorgvuldig moet nagaan of er geen
 sprake is van een psychische of psychiatrische
stoornis. Daarnaast legden ze de nadruk op de be
perkte rol van de voorganger: uiteindelijk is het
Christus, die mensen bevrijdt.
Bij die ontmoetingen en besprekingen bleek dat er
aan de Nederlandse kant veel te leren valt over de
omgang met (boze) geesten. Tegelijk werd ook dui
delijk dat er op een of andere manier een hobbel

moet worden genomen door mensen die opgegroeid
zijn in onze Westeuropese cultuur. Het accepteren van
een geestelijke dimensie van de werkelijkheid waarin
(boze) geesten leven, sluit allerminst aan bij het
heersende beeld van de werkelijkheid dat we in
West-Europa sinds de tijd van de Verlichting hebben.
Kun je wel op een zinnige manier over (boze) geesten
praten of moet je dan je gezond verstand en weten
schappelijke kijk op de zaak even “parkeren”? Dat is
de vraag die in alle ontnuchterende eerlijkheid ge
steld moet worden.
Het ZZg organiseert op vrijdag 14 juni a.s. een mini
workshop om de deelnemers in de gelegenheid te
stellen verder te komen met hun eigen vragen rond
dit thema. Drie sprekers zullen achtereenvolgens hun
impulsen geven waarmee de deelnemers vervolgens
in drie sessies in kleine groepen aan het werk gaan,
door verder te praten over de aangereikte inzichten.
Op deze middag zijn de volgende sprekers te gast:
Ds. Stefan Bernhard, predikant van de Broederge
meente in de regio Noord-Holland, vertelt hoe het
hem in het gemeentepastoraat is vergaan sinds hij
enkele jaren geleden kennis maakte met bevrijdings
pastoraat. Is er een zekere huiver of weerstand? Ziet
hij als predikant mogelijkheden om mensen te
helpen?
Klinisch psycholoog Arthur Hegger vertelt wat hij weet
over de werking van onze menselijke hersenen. Tegen
deze achtergrond duidt hij de diagnose ‘bezetenheid
door boze geesten’.
Filosoof Angela Roothaan vertelt hoe zij vanuit haar
interculturele studies en contacten,  alsook vanuit
haar eigen ervaring aankijkt tegen de mogelijkheid
dat boze geesten bestaan. Daarnaast schetst ze hoe
je hier op een filosofisch verantwoorde manier over
kunt spreken.
 
Als u zich verwant voelt aan of interesse heeft in dit
thema, dan is dit beslist een interessante middag voor
u. Ook zonder voorkennis over het thema bent u van
harte welkom om deel te nemen.
Datum:        vrijdag 14 juni
Locatie:       EBG Zeist, Kleine Zaal, Zusterplein 20
(gratis parkeren bij Slot Zeist)
Tijd:           13.30 – 14.00 uur inloop met koffie en thee
                 14.00 – 17.00 uur aanvang miniworkshop
                 17.00 – 18.00 uur nazit met borrel
Aanmelden kan via info@zzg.nl, 030 692 71 80 of loop
even bij ons binnen op
Zusterplein 20. Neem gerust een introducé mee.
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Het Kinderprogramma verleent steun aan ZZg-projec
ten die direct ten goede komen aan kinderen: onder
wijs en vakopleidingen, eten en onderdak, gezond
heidszorg en sociaal welzijn. Veel projecten zijn
meerjarig en dankzij het Kinderprogramma kan het
ZZg steun hiervoor garanderen.
 
 
Enkele projecten van het Kinderprogramma:
 
Vaktrainingscentrum in Kilangala
Twee jaar geleden startte het ZZg ermee, samen met
de mensen van de Kilangala-missie. 17 jongeren uit
de allerarmste en meest kansloze gezinnen in de regio
werden door hen zorgvuldig uitgezocht en kregen te
horen dat ze een vak mochten leren aan het VTC
(Vaktrainingscentrum).Voor tien ‘Grace-students’
(genade-studenten) wordt door het ZZg een tweeja
rige vak-opleiding betaalt met kost en inwoning. Via
het kinderprogramma helpt u mee om jongens in
Tanzania een toekomst te geven.  
 
Kind-zijn in een vluchtelingenkamp
34.000 mensen wonen in het afgelegen vluchtelin
genkamp Dzaleka. Ze komen uit Rwanda, Burundi en
op dit moment vooral uit Congo, want elke dag arri
veren er nog nieuwe vluchtelingen. Via het Kinderpro
gramma draagt u bij aan het kinderwerk in het Dza
leka vluchtelingenkamp.
 
Kinderhuis Kantembo
In het kleine kinderhuis van de missiepost Kantembo
in Zuidwest-Tanzania worden baby’s opgevangen
waarvan de moeder overleden is. Een oudere zus of

nichtje (15-18 jaar) komt mee om voor de baby te
zorgen totdat die twee jaar is. Dan gaan ze beiden
terug naar huis. Soms wordt in Kantembo een te vroeg
geboren kindje opgevangen en door verpleegkundi
ge Magdalena, de vrouw van de manager, met ui
terste zorgvuldigheid gevoed, in de hoop dat het
kindje het redt. Als zo’n baby 2,5 kg weegt kan-ie terug
naar huis. Via het Kinderprogramma helpt u mee om
baby’s zonder moeder in leven te houden.
 
Een toonaangevend muziekproject
Het ZZg steunt al een aantal jaren de inzet van Tyrone
Hitzeroth, die jongeren opleidt tot lid van een hernhut
ter brassband. Tyrone heeft een tiental koperblaas
groepen opgericht en traint met een aantal jeugdige
vrijwilligers uit zijn eigen band jonge muzikanten in
Broedergemeenten overal in Zuid-Afrika. In afgelegen
gebieden en in stadswijken leren jonge trompettisten
en trombonisten om samen te musiceren. U helpt via
het Kinderprogramma jonge muzikanten in Zuid-Afri
ka om zichzelf te ontplooien. Dat verrijkt hun leven én
dat van de Broedergemeenten. Een project om trots
op te zijn. 
 
Het ZZg werkt samen met partnerorganisaties in ont
wikkelingslanden, meestal via de kerk. Alle kinderen
worden geholpen, zonder onderscheid. Want ieder
kind telt!
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VierKids
 

Het verhaal van het verloren schaapje 
 
Op een dag vertelt Jezus dit verhaal over een herder.
 
“Een herder heeft honderd schapen. Hij kent ze alle
maal en zorgt goed voor ze. Als er wilde dieren in de
buurt komen, jaagt de herder die weg. Hij doet alles
wat hij kan om zijn schapen te beschermen.

 
Op een dag telt de herder zijn schapen. Hij merkt dat
er eentje weg is! Waar kan dit schaapje zijn? Hij verlaat
de schapenweide om naar het verloren schaapje te
zoeken. Hij laat de andere 99 schapen veilig achter.
De herder zoekt overal. Achter struiken, bij de beek,
achter rotsen en op onherbergzame plaatsen. Er is
geen teken van leven van het verloren schaapje.
 
Plotseling klinkt er een zwak geblaat. Was dat het
verloren schaapje? Ja! De herder heeft zijn verloren
schaapje eindelijk gevonden. Voorzichtig legt de
herder het verloren schaapje op zijn schouders. Hij
draagt het terug naar de schapenweide. Hij is zo blij
dat hij zijn verloren schaapje heeft teruggevonden,
dat hij een feest geeft en zijn buren uitnodigt. Zij weten
hoeveel hij van zijn schaapje houdt.”
 
“God is een beetje zoals die herder”, zegt Jezus. “Hij
is verdrietig als een van zijn schaapjes verloren is. De
engelen in de hemel vieren feest en zingen als iemand
op aarde sorry tegen God zegt voor de verkeerde
dingen die hij gedaan heeft.”
 
 
 

Gebed 
 
Lieve God,
 
Als ik verdwaal en helemaal alleen ben
wilt U dan alstublieft iemand sturen die me terug
brengt naar huis?
Veilig bij papa en mama….
Jezus is de goede herder, Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede herder, Hij brengt mij veilig naar de
stal.
Als je ’s avonds niet kunt slapen en je bang in het
donker bent,
Denk dan eens aan al die schaapjes die de Heer bij
name kent.
En wanneer je soms alleen bent en je hart is vol ver
driet,
denk dan aan de goede herder, Hij vergeet zijn
schaapjes niet.
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Contactadressen
Alkmaar e.o.
zr. I. Tjin-Sie-Baal
Wielingenweg 21, 1826 BC Alkmaar
072 - 561 82 69
(Heerhugowaard)
zr. T. Berenstein
Westerveerstraat 31, 1705 AS Heerhugowaard
06 - 82 14 15 87
 
Haarlem
zr. E. Caïro-Kortram
Parklaan 34, 2011 KW Haarlem
023 - 533 99 48
haarlem@ebgnoordholland.nl
 
Hoorn
br. M. Mecidi
Papiermolen 21, 1622 KV Hoorn
0229 - 21 62 50
hoorn@ebgnoordholland.nl
 
Zaanstad
zr. J. Tauwnaar
Bermuda 38, 1505 XC Zaandam
075-635 59 36
zaanstad@ebgnoordholland.nl
 
Rekeningnummers / penningmeesters
Evangelische Broedergemeente Alkmaar e.o.
NL82 ABNA 0849 1630 80
Penningmeester: zr. C. Abrahams
 
Evangelische Broedergemeente Haarlem 
NL68 INGB 0000 4713 80
Penningmeester: zr. G. de Jong
 
Evangelische Broedergemeente Hoorn 
NL65 INGB 0005 7154 48
Penningmeester: zr. R. Rustenbeerg
 
Evangelische Broedergemeente Zaanstad 
NL02 INGB 0003 7890 95
Penningmeester: br. M. Homoet
 
Rekening gebouwen der EBG Haarlem 
NL21 INGB 0005 6576 52
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Anna Bernhard
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zr. E. Bonoo
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ledenadministratie@ebgnoordholland.nl
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