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Alleen wat ons hart aanspreekt brengt ons in be
weging. Als een gloed onder de as, de Heilige
Geest, die zijn warmte vanuit de bodem van onze
ziel naar boven laat stralen. 
 
Anselm Grün
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Voorwoord
 

Wat ons hart aanspreekt brengt ons in beweging 
 
Enkele maanden geleden ben ik in aanraking gekomen
met bible journaling. Een creatieve manier van Bijbel 'lezen'
door middel van tekenen, schilderen, handletteren en
plakken in je Bijbel.  Ik kan uren doorbrengen met het teke
nen en kleuren in mijn Bijbel. Een tekening maken geïnspi
reerd door een Bijbeltekst. Dat brengt mij dichter bij God.
Het geeft mij rust in de drukte van alle dag. Voor mij is bible
journaling wat mijn hart aanspreekt en mij in beweging
brengt.  
 
En nu de zomer bijna voorbij is. Het strakjes  weer kouder,
natter en donkerder wordt. Heb ik zin in de herfst.  De natuur
is wat mij betreft dop haar mooist tijdens de herfst. De
bomen krijgen mooie kleuren, de luchten zijn vaak prachtig
en de koude lucht met een najaarszonnetje in je rug geven
je een fit en gelukkig gevoel. 
 
De herfst is voor veel mensen een lastige periode. Een tijd
van grote verandering en aanpassing, zowel naar buiten
als naar binnen gericht. Niet alleen maakt de warmte van
de zomer plaats voor kouder en natter weer, ook krijgen we
veel minder zonlicht overdag. De warmte kunt u voelen tij
dens de vieringen in de verschillende deelgemeenten. Met
het Oogstfeest danken wij God  voor de gaven die wij
mogen ontvangen uit zijn hand.
 
Wat is het fijn om juist nu op zoek te gaan naar wat ons hart
aanspreekt en ons in beweging kan brengen.  Het thema
van het Zendingsfeest in september sluit hierop aan.
 
Wij horen graag van u wat u in beweging brengt!
 
 
                                                                    Nancy Bipat-Mokkum
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Overdenking
Heer, al mijn verlangens zijn U bekend, mijn zuch
ten is U niet verborgen. (Woord voor de maand
oktober uit Psalm 38:10) 
 
‘Hou op met zeuren.’ – hoe vaak hoor ik dat niet, als
ik weer eens ontevreden ben met mij en de wereld,
als ik denk dat iemand mij onheus bejegend heeft of
ik meen dat ik iets tekortkom. Nederlanders klagen
graag en ook Surinamers kunnen er wat van, wordt
gezegd. Wij klagen over de schuurmachine van de
buurman of de muziek van de jongeren op de hoek.
Wij zijn boos als de super op de hoek niet de ene soort
kaas in voorraad heeft die wij altijd kopen. Wij raken
geïrriteerd als de ambtenaar de regels begint uit te
leggen en daarbij niet meteen duidelijk uit zijn woor
den komt. Wij hebben een kort lontje gekregen en
raken snel van streek. Wij gunnen elkaar niets meer
en geven elkaar niet meer de ruimte om te leven. 
 
‘Klagen heeft geen zin.’, hoor ik u zeggen, als het leven
zwaar wordt en de benen niet meer willen. En ik hoor
de kracht om tegen de moeite en pijn in, toch door
te gaan, je niet neer willen leggen bij de beperkingen.
En Ik hoor de moed om niet bij de pakken neer te
zitten en de eindjes aan elkaar te knopen en op zoek
te gaan naar oplossingen. En ik hoor ook de trots (of
is het schaamte?) om anderen niet met je sores lastig
te vallen. Je hangt je vuile was niet buiten en je pro
blemen niet iedereen aan de neus.
 
‘Waarom hebt u niets gezegd?’, hoor ik mij dan ant
woorden. Want ook al heb ik geen kant en klare op
lossing voor uw problemen, ook al kan ik geen hulp
uit mijn zak tevoorschijn toveren, helpt het soms om
je  zorgen onder woorden te brengen en te delen.
Dan kunnen wij het samen dragen en samen naar
oplossingen zoeken. Maar voor zo een gesprek heeft
u vertrouwen nodig dat ik ook luister en eerst even stil
ben. Ik moet niet te snel met antwoorden willen
komen. U moet erop aan kunnen, dat ik mijn mond
kan houden en uw zorgen niet overal doorvertel.
 
‘Fijn dat u geluisterd hebt.’, zo een zin is een groot
cadeau voor mij. Want hij verlicht de last en opent
nieuwe perspectieven. U heeft kunnen zeggen wat u
op het hart lag en kunt weer verder. En ik heb mogen
horen waar u mee zit. En als dat bij mij lukt dan kan
het misschien ook bij anderen lukken: bij de kinderen,
die het zo druk lijken te hebben, maar die toch bereid

zijn om met u samen naar het ziekenhuis te gaan; bij
de medewerker van de instantie, die toch naar een
regeling wil zoeken om het probleem te verlichten en
de zorg weg te nemen; bij de buurvrouw, die de
boodschappen voor u graag wil meebrengen.
 
‘U kent mijn verlangens en hoort mijn zuchten.’;  dit
gebed stelt mij gerust, ook al wilt u mij niet alles toe
vertrouwen en kunt u niet alles bij mij kwijt. Er is nog
steeds iemand aan wie u ook uw diepste verlangens
en zorgen kunt toevertrouwen, die aan een zucht
genoeg heeft om te begrijpen hoe het met u gaat.
Hij heeft aan een half woord genoeg, maar luistert
ook geduldig naar de vele verhalen. Hij schrikt niet als
u harde woorden gebruikt en kapt het gesprek niet
af als u het van verontwaardiging of onvermogen
uitschreeuwt.
 
‘Zuchten is de stoelgang van de ziel. Het houdt je
geest gezond.’, hoor ik de ouderen zeggen en denk:
dat klopt. Ik sla een diepe zucht en ga weer verder.
 
Uw naaste  
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Terugblik regionale
diensten
5e Regionale dienst in Zaandam 
 
Zondag 6 mei 2018 vond de Regionale dienst (2e
ronde) in Zaandam plaats. Voorganger was Ds. Ste
fan Bernhard. De opkomst was redelijk, maar bedui
dend minder dan bij de 1e Regionale dienst in Zaan
dam op 7 januari 2018.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De dienst was zonder meer sfeervol. Ds. Bernhard hield
een  interessante overdenking over ”het nut van
bidden”, “in gebed gaan” en “blijven bidden”.
 
Zes keer per jaar wordt een dag van gebed (gebeds
wacht) georganiseerd in de EBG Noord-Holland,
waarbij 24 uur lang voor de kerk en haar leden wordt
gebeden. Om de aanwezigen te laten ervaren hoe
moeilijk het is om uren achtereen te bidden en hoe
het voelt, stelde de dominee voor dat men in groepjes
van ongeveer 5 personen ging bidden en dat gedu
rende ongeveer 10 minuten. Een ieder in de groep
mocht een gebed doen of het Onze Vader bidden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ongeveer 15 minuten gaf de dominee het sein om
te stoppen met dit experiment. Men vond het over het
algemeen een interessante, intensieve, maar vooral
nuttige ervaring.
 

 
Na afloop van de dienst kon men in het Trefcentrum
onder het genot van koffie, thee, limonade, soep of
iets lekkers van de kookgroep, napraten over de
dienst.
6e Regionale dienst in Alkmaar 
 
Op zondag 3 juni 2018 vond de zesde Regionale
dienst in Alkmaar plaats. Aan het eind van de dienst
vonden de verkiezingen van de Oudstenraad plaats
voor de deelgemeenten Alkmaar e.o,  Hoorn en
Zaanstad. Omstreeks 12:00 uur begon de dienst,
voorgegaan door Ds. Stefan Bernhard. De opkomst
was goed, echter opvallend minder dan de 1e Regi
onale dienst in Alkmaar op 4 februari 2018.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De overdenking ging over arm en rijk. De arme bede
laar Lazarus werd toen hij stierf door de engelen
weggedragen om in de hemel te rusten. Ook de rijke
man stierf en werd begraven. In het dodenrijk zag de
rijke man die hevig gekweld werd, Abraham met La
zarus aan zijn zijde. Maar toen hij om genade vroeg
antwoordde Abraham dat hij het deel van het goede
al tijdens zijn leven had ontvangen.
De dienst werd gekenmerkt door het zingen van 
aparte leuke liederen zoals, “Jezus roept alle kleine
kind’ren, (3x) alle kleine kind’ren mogen ko
men………. enz. “Jezus roept alle grote mensen (3x) 
alle grote mensen mogen komen ……………enz.
Er was ook een nieuw lied, nl: ”Jezus roept hier mensen
samen” (LB 975) waarvoor nog flink moet worden
geoefend. Na de overdenking merkte br. Bernhard
terecht op dat de Regionale diensten met zich mee
brengen dat geloofsgenoten met elkaar in 1 kerkge
bouw zitten, maar dat lang niet iedereen elkaar kent.
Om dit euvel aan te pakken stelde hij voor dat perso
nen die elkaar niet kennen, met elkaar in gesprek
gingen. Ook werd een kringdans gedaan om elkaar
beter te leren kennen.  Vooral het dansen, waarbij Br.
Bernhard de “leader” was, “follow the leader, leader,
leader”, viel erg in de smaak. Er was veel animo.
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Na de dienst kon men in de hal onder het genot van
een kopje koffie of thee en een broodje, foto’s van de
activiteiten van de afgelopen jaren bekijken en erva
ren of de 2 bovenvermelde thema’s hadden gehol
pen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In een van de andere ruimtes kon men stemmen voor
de Oudstenraad verkiezingen. Een door velen ge
maakte opmerking was dat door de verkiezingen na
de dienst te houden zo’n dag wel erg lang lijkt. Dat
was bij de verkiezingen voor de Synode ook het geval.
Veel  kerkbezoekers waren vóór de verkiezingsuitslag
al vertrokken.
 
A. Hollingsworth
 
Regionale augustusmaand dienst met Heilig
Avondmaal 
 
Zondag 5 augustus hebben wij de regionale dienst in
Hoorn gehouden aan het begin van de augustus
maand. De maand van het ontstaan van de Anitries.
De dienst stond in het teken van de” Liefde voor Gods
schepping”
 

 
Broeder Stefan Bernhard, die vers terugkwam van een
werkbezoek aan Suriname, heeft dit thema in de
dienst extra kunnen illustreren met mooie plaatjes

genomen tijden zijn verblijf daar. Een van de plaatjes
dat hij liet zien was hoe mensen omgaan met het
milieu. De vervuiling van de Surinaamse rivier met
grote hoeveelheden plastic afval o.a. petflessen dat
zich ophogen langs de oever van deze rivier.
Gelukkig kon hij in dezelfde periode schoonmaak en
opruiming werkzaamheden bij Leonsberg waarne
men in de landelijke dagbladen.
De verantwoordelijkheid voor het behoud van de
schepping zoals God die bedoeld heeft die ligt ten
slotte bij de Mens.

Verder is er stil gestaan bij het thema Duurzaamheid
in onze gemeente, waarbij br. Bernhard een demon
stratie heeft gegeven van het scheiden van huisvuil.
 
En heeft de gemeente vier uitdagingen meegekregen
voor de komende vier weken, n.l.
Week 1: Scheid je afval en breng zoveel mogelijk afval
voor recycling
Week 2: Eet geen vlees, maar groenten.
Week 3: Rij geen auto maar ga met ov of op de fiets.
Week 4: Gebruik voor de schoonmaak huismiddelen
of biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen.
Het was een heel mooie dienst en de boodschap is
goed overgekomen!
 
M. Mecidi          

6



Regionaal
 

Renovatie kerkgebouw Haarlem / Klussendag 
 
Aan het begin van het najaar zullen er steigers rond
de kerk in Haarlem geplaatst worden. De buitenkant
heeft een opknapbeurt nodig. De werkzaamheden
door de fa. Overdevest uit Haarlem zullen enkel weken
duren. De kerkdiensten en activiteiten kunnen tijdens
de renovatie gewoon doorgaan.

 
De data voor de klus
sendag moeten nog
vastgelegd worden. Ze
zijn onder meer afhan
kelijk van de voortgang
van de renovatie. U

kunt het best de website raadplegen voor actuele
informatie.
 
Belijdeniscatechese 
 
In het najaar begint weer een nieuwe cursus belijde
niscatechese. Met deze cursus kunt u zich op de
belijdenis in de EBG voorbereiden en uw geloof ver
diepen. De cursus omvat 20 lessen á 90 minuten. Bij
voldoende aanmeldingen bieden wij een cursus op
vrijdagavond of op zaterdag overdag (dubbele les
sen) aan. De lessen beginnen op vrijdag 5 oktober
(vrijdagcursus) of zaterdag 6 oktober (zaterdagcur
sus).  Voor meer informatie kunt u bij de predikant
terecht. Zie voorin voor het adres.
 
 
Bezinningsdagen 
 
De jaarlijkse bezinningsdagen voor de medewerkers
in onze gemeente vinden dit jaar op zaterdag 3 en
zondag 4 november plaats. Uitgenodigd zijn alle
leden van de Oudstenraad, de Raden van bijstand,
medewerkers in de kinderkerk en ander vrijwilligers in
de EBG NH. Het thema zal zijn: ‘Wandelen in het
woord – de plek van de Bijbel in mijn leven.’
 
In oktober versturen wij de uitnodigingen. Mocht u
geen uitnodiging ontvangen maar toch graag deel
willen nemen, dan kunt u graag een mail sturen naar
de secretaris van de Oudstenraad via oudsten
raad@ebgnoordholland.nl

 
Samenstelling Oudstenraad
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Op de vergadering van 13 juli hebben br. Marc Me
cidi en zr. Tina Berenstein afscheid genomen van de
Oudstenraad. Zij scheiden uit de raad omdat hun
termijn  afgelopen was of omdat zij te kennen hebben
gegeven graag te willen stoppen. Wij danken de
broeder en de zuster voor hun werk die ze in de raad
verzet hebben.
 
Zr. Gien Blanchard en zr. Francis Rustenberg-Conrad
hebben in de zelfde vergadering kennisgemaakt met
de Oudstenraad. Beide zusters zijn op 4 juni jl in de
Oudstenraad gekozen. Op verzoek van de Raad van
bijstand Alkmaar is ook zr. Ellen Katoen als tijdelijk lid
aan de Oudstenraad toegevoegd. Ook zij was op de
vergadering aanwezig. Wij zijn blij dat deze drie zusters
de raad komen versterken.
 
In de regionale dienst van 5 augustus zullen wij de
aftredende leden officieel bedanken en de nieuwe
leden in hun functie installeren.
 
Omdat br. Marc Mecidi voorzitter van de Oudsten
raad was, moest er een nieuwe gekozen worden. De
Oudstenraad heeft zr. Nancy Bipat-Mokkum tot haar
voorzitter gekozen. Zr. Gien Blanchard neemt van
haar de functie van de secretaris over. Br. Bernhard
blijft aan als vice-voorzitter.
 
Wij wensen al genoemde zusters en broeders Gods
zegen toe.
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Oogstfeest
Vooraankondiging Oogstfeestdienst 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook dit jaar zullen wij in onze gemeente het jaarlijkse
Oogstfeest vieren. In het Oude Testament staan ver
halen over het traditionele Oogstfeest, waar men de
eerste opbrengsten van de oogst en de eerstelingen
van het vee naar het huis van de Heer bracht als dank.
 
De Oogstfeest enveloppen worden traditioneel van
te voren uitgereikt. Tijdens de dienst worden deze
gevulde enveloppen verzameld. De orde van deze
dienst is de laatste jaren een beetje anders dan een
normale dienst. De offergaven en enveloppen wor
den niet opgehaald door de collectanten, maar de
gemeenteleden gaan naar voren om hun offer naar
de kansel te brengen. Aan beide uiteinden en in het
midden van de Kansel worden manden neergelegd,
één voor de eerste- en tweede collecte en één voor
de enveloppen. Het naar voren gaan is een symboli
sche handeling van het offer rechtstreeks en persoon
lijk naar de Kansel brengen uit respect en eerbied
voor God en als dank. Een offer brengen voor de Heer.
 
Zoals gebruikelijk worden er diverse producten door
de gemeenteleden gebracht waarna die tegen een
zacht prijsje worden verkocht. De opbrengst is natuur
lijk om de kas te versterken. In de huidige tijd waarin
wij leven moeten ook wij de oogst binnen halen, niet
van gewassen, maar van mensen, van zielen voor de
Heer.
 
In Haarlem zal zr. Assol Bernhard weer een diashow
geven van wat in de tuin van de kerk groeit en bloeit.
Misschien is er ook weer jam van de kweeperen of
appels te krijgen, mits de oogst dit jaar goed is ge
weest.
 

Alkmaar 28 oktober

Haarlem 14 oktober

Hoorn 21 oktober

Zaandam 21 oktober

Wanneer wordt het oogstfeest in uw deelgemeente
gevierd?
 

 
 
 
En Hij zeide tot hen: De oogst is wel groot, maar de
arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de
oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst. (Lucas
10:2)
 
Alvast een zeer gezegende Oogstfeestdienst.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedicht voor Oogstfeest
 
Oogst
 
De velden zijn wit om te oogsten.
Heb je óók zo’n zin?
Maak je gereed en sla
De sikkel er maar in!
 
Breng Christus bij de mensen,
Met ’t woord en met de daad,
Je zult je nog verwond’ren
Hoeveel je oogsten gaat….
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Vraag & Antwoord
 
In sommige kerken worden verschillen
de kleuren door het jaar heen gebruikt.
Wat is de betekenis van de kleuren en
waarom doen wij dat in de EBG niet?

 
 
In de Rooms-katholieke traditie en in
toenemende mate ook in de protes
tantse kerken worden verschillende li
turgische kleuren door het jaar heen

gebruikt. Ze zijn vooral te zien aan de bekleding van
het altaar of de tafel voorin in de kerk en aan een
doek bij de lessenaar. Deze kleden worden ook de
‘antependia’ genoemd. Ook bij de stola van de
voorganger komen de kleuren terug.
 
De kleuren geven aan of er een bijzondere feestdag
wordt gevierd of dat een speciale tijd doorleefd wordt.
Ze willen de gelovigen zo ondersteunen bij het mee
vieren van de kerkelijke jaargetijden. In de meeste
kerken worden vooral de kleuren wit, paars, rood en
groen gebruikt.
‘Wit’ staat daarbij voor vreugde, licht en reinheid.
Deze kleur brengt ons dicht bij de hemel en bij God.
De witte antependia zijn daarom met Kerst en met
Pasen te zien. 
 
‘Paars’ is een kleur van inkeer en geloof. Ze brengt
aarde (kleur rood of bruin) en hemel (kleur blauw) bij
elkaar. Paars is ook een kleur van rouw en berouw.
Daarom wordt ze in de tijden gebruikt waarin de
christenen zich op de grote feestdagen voorbereiden:
in de tijd van advent en vooral tijdens het vasten in
de veertigdagentijd oftewel lijdenstijd.
 
De kleur ‘rood’ brengt ons dicht bij het hart. Daar
wonen passie en liefde. Deze kleur hoort bij het feest
van de Geest, bij Pinksteren. Het is ook de kleur van
het bloed. Ze herinnert aan de geloofsgetuigen en
daarom is ze in sommige kerken ook op de feesten
van bijzonder heiligen te zien.
 
Op al de andere zon- en feestdagen worden de
groene kleden gebruikt. Deze kleur staat voor de
hoop, de groei en de vruchtbaarheid om ons heen
en voor de wereld waarin wij leven. Ze verbindt ons
met het leven van alledag.

De EBG heeft een andere, eenvoudigere traditie bij
het gebruik van kleuren. De kerkzalen zijn wit als een
feestzaal waarin  wij als zusters en broeders de verlos
sing door Jezus Christus vieren. De liturgustafel is
groen. Alleen bij de doop krijgt ze een witte deken.
Want dan wordt een mens opgenomen in de ge
meenschap van de kinderen van God.  En met het
Heilige Avondmaal, waar wij brood en wijn met elkaar
delen en het offer van Jezus Christus herdenken,
leggen wij een rood tafelkleed en een witte loper op
de tafel.
 
Daarnaast hebben sommige kleuren ook bijzonder
culturele betekenissen, die soms niet goed samen
gaan met gebruik in de kerk. Daarom zullen wij de
kerken, die vanuit de Surinaamse EBG traditie leven,
voorzichtig zijn, om de kleur ‘rood’ te gebruiken. En bij
rouw zullen wij ook niet snel aan paars denken, maar
aan wit en blauw.
 
Daarom gebruikte de EBG de traditionele liturgische
kleuren niet. Maar nu de kerkelijke tradities naar el
kaar toe groeien en de openheid voor andere gebrui
ken groter wordt, hebben de liturgische kleuren in
sommige EBG gemeenten wel een plek gekregen.
Ook in onze gemeente wordt hierover nagedacht,
vooral als wij gebruik maken van de kerkgebouwen
van andere kerken, die de liturgische kleuren laten
zien. Wij moeten hier nog een besluit over nemen.
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Zendingsfeest
 
Binnenkort is het
zaterdag 15 sep
tember, de dag
van het Zen
dingsfeest in Zeist.
De hele Broe
dergemeente van
Nederland doet
weer mee, samen
met het ZZg en
het wordt vast
weer een prach
tig feest. U bent
van harte wel
kom om mee te
vieren! En uw
zoons, dochters,
kleinkinderen, buren en vrienden ook.
Tussen 10.30 en 16.00 uur, op het Zusterplein in Zeist.
Schrijf het in uw agenda.
Het thema is ‘Share your mission. Deel wat je drijft.’
Het programma in grote lijnen (voor kinderen is er een
eigen programma):
10.00 uur          Bazaar in de Kleine Zaal gaat open.
10.30                Ontvangst met koffie/thee en de bla
zersgroep Zeist
11.00                Kerkzaal: viering met koorzang
12.30                Ontmoeting, eten en drinken
14.00-14.45      Workshops
15.00-16.00       Liefdemaal ter afsluiting

Ons actiedoel is het Kinderhuis Leliëndaal in Comme
wijne, dat in november 100 jaar bestaat en een op
knapbeurt goed kan gebruiken.
 
Vervoer 
 
Vanuit de EBG Noord-Holland rijdt er een bus naar
Zeist. De opstapplaatsen zijn:
7.30 uur – NS station Alkmaar-Noord (Drechterwaard)
8.15 uur – NS station Hoorn (Busstation)
9.00 uur – Bermuda Zaandam
 
Terugreis om 16.30 uur vanaf Zeist.  
Een (retour)kaartje kost € 15,00 p.p. en is te koop in
de deelgemeenten. 

Zien we u op 15 september?

Armoede in Noord-
Holland

 
 
Het gaat goed met Nederland, maar niet met ieder
een. Dit maakt de situatie voor mensen, die in armoe
de leven alleen nog schrijnender. Bijna 600.000
huishoudens hebben kort of lang met armoede te
maken. De groep, die vier jaar of langer van weinig 
geld moet rondkomen, neemt ondanks de economi
sche groei nog toe. Het Oecumenisch Platform NH
organiseert op 21 september een studiemiddag
Goed voorbeeld doet goed volgen.

Op deze bijeenkomst vertellen verschil
lende mensen en organisaties over
hun ervaring met de aanpak van ar
moede: hoe kom je armoede op het
spoor, hoe kun je armoede signaleren
en mensen die van weinig geld rond moeten komen,
helpen. Er is in het programma ook ruimte voor ont
moeting en uitwisseling tussen de deelnemers.
 
Deze middag is ook de start van het Oecumenisch
Platform Noord-Holland, de opvolger van de provin
ciale Raad van Kerken in Noord-Holland, die op 1
januari 2017 is gestopt.
Vrijdag 21 september 2018 van 13.00 – 16.30 uur te
Heiloo
Aanmelden kan via onze website: https://www.oecu
menischplatformnh.nl/contact. In de agenda vindt u
het uitgebreide programma.
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Even voorstellen.... 
Adrie van Heek – Puhl 
Een hartsvriendin van de EBG / Zaanstad Noord-
Holland

 
Geboren
22 augustus 1933
 
Opgeroeid
In den Helder. I.v.m. de
vele bombardementen (150)
in de oorlog zijn wij voor de
veiligheid naar verschillen
de dorpen in Noord-Hol
land verhuisd. In 1951 naar
Zaandam verhuisd waar
mijn vader leraar aan de
LTS werd.
 
Getrouwd
8 december 1955 met Al

bertus van Heek. Hij is 27 december 1999 overleden.
 
Kinderen
Marian geboren 22 mei 1958 overleden op 23 juli 2011
Gerrit Jan geboren op 17 juli 1962
 
Beroep
Huisvrouw en secretaresse
 
Geloof
Geloof niet van huis uit meegekregen. Wel doop en
belijdenis gedaan op mijn 20ste in de Nederlands
Hervormde kerk. Mijn man en ik hebben de kinderen
hierin vrijgelaten.
 
EBG
Ik ben door mijn schoondochter Cynthia Kembel bij
de kerk terecht gekomen. Zij is getrouwd met mijn
zoon Gerrit Jan.
 
Fijn aan de EBG
De EBG is niet zo star in het geloof en de hartelijke
ontvangst
 
Wat mis ik in de EBG
Eigenlijk niets, maar zou soms wat rust willen na de
dienst
 

Wat heb ik aan geloof gehad
Dat er meer is dat ik met mijn verstand kan bevatten,
en daar heb ik vrede mee.
Dat iedereen op de wereld dezelfde schepper heeft,
dat het christendom de enige godsdienst is die ver
geving in zijn leer heeft. Bij de verhalen uit de Bijbel
moet ik soms wel denken aan de uitspraken van do
minee Nico ter Linden “wat in de Bijbel staat is wel
waar, maar niet echt gebeurd”.
 
Is geloof essentieel?
In ons land zijn we in denken en doen daarin gelukkig
vrij. Die vrijheid moeten wij blijven beschermen.
 
Wijze les voor de jongeren
Wat minder TV en smart-Phone en wat meer boeken
lezen, bijvoorbeeld over geschiedenis en daaruit je
lessen leren.
 
Mooie spreuk
“Alles van waarde is weerloos” Lucebert
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Vieringen

Datum Soort viering Voorganger

2 september 12.30 uur Regionale dienst in Zaandam br. S. Bernhard

9 september Preekdienst br. F. Olivieira

23 september 10.00 uur Oecumenische dienst PKN/EBG in Heerhugowaardbr. S. Bernhard/br. A van Capelleveen

7 oktober 11.00 uur Regionale dienst in Haarlem br. S. Bernhard

14 oktober Preekdienst br. P. van Aken

21 oktober 15.00 uur Preekdienst in Den Helder br. S. Bernhard

28 oktober Oogstfeest br. S. Bernhard

4 november 13.00 uur Regionale dienst in Alkmaar br. S. Bernhard

11 november Preekdienst met Hl. Avondmaal br. S. Bernhard

25 november Preekdienst br. K. Vrede

Datum Soort viering Voorganger

2 september 12.30 uur Regionale dienst in Zaandam br. S. Bernhard

9 september Preekdienst en gemeentevergadering br. S. Bernhard/Raad van Bijstand

16 september Preekdienst br. F. Olivieira

23 september Preekdienst zr. A. Bernhard

30 september Preekdienst  

7 oktober 11.00 uur Regionale dienst in Haarlem br. S. Bernhard

14 oktober Oogstfeest br. S. Bernhard

21 oktober Preekdienst zr. A.. Bernhard

28 oktober Preekdienst br. K. Vrede

4 november 13.00 uur Regionale dienst in Alkmaar br. S. Bernhard

11 november Preekdienst br. P. van Aken

18 november Preekdienst br. W. Greeuw

25 november Preekdienst en Hl. Avondmaal br. S. Bernhard

Alkmaar
Kerkcentrum "De Blije Mare", Kajakstraat 60, 1826 DN Alkmaar-Noord - Begin 12.00 uur
 

 
Haarlem
EBG kerk Parklaan 34, 2011 KW Haarlem, Ringleiding aanwezig - Begin 10.30 uur
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Vieringen

Datum Soort viering Voorganger

2 september 12.30 uur Regionale dienst in Zaandam br. S. Bernhard

16 september 13.00 uur Doopdienst in Het Octaaf, J.D. Pollstraat 1 br. S. Bernhard

7 oktober 11.00 uur Regionale dienst in Haarlem br. S. Bernhard

 21 oktober Oogstfeest br. S. Bernhard

4 november 13.00 uur Regionale dienst in Alkmaar br. S. Bernhard

18 november Preekdienst br. F. Olivieira

Datum Soort viering Voorganger

2 september 12.30 uur Regionale dienst  in Zaandam br. S. Bernhard

23 september (!) Preekdienst  br. F. Olivieira

30 september Doopdienst br. S. Bernhard

7 oktober 11.00 uur Regionale dienst in Haarlem br. S. Bernhard

21 oktober Oogstfeest br. M. Kembel

4 november 13.00 uur Regionale dienst in Alkmaar br. S. Bernhard

18 november Preekdienst br. S. Bernhard

Datum Activiteit Plaats

2 september 12.30 uur Regionale dienst met  afsluiting Augustus
maand                  

Zaandam

13 september Oudstenraad  Haarlem

15 september Zendingsfeest Zeist

29 september Gemeentegebedswacht EBH Noord-Holland

5 of 6 oktober Begin belijdeniscatechese EBG Noord-Holland

7 oktober Regionale dienst Haarlem

13 oktober Landelijke contactdag Centrale Vrouwenraad
EBGN

 

3 november Landelijke Conferentie Conciliair Proces  

3 en 4 november Bezinningsdagen EBG Noord-Holland  

4 november 13.00 uur Regionale dienst met wrokomandei Alkmaar

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
 

 

13



Personalia

zr. F. Mokkum 1 september 15 jaar Hoorn

zr. F.G. Kuyper- Cederburg              15 september 90 jaar Zaandam

zr. N. Marengo 16 september 75 jaar Haarlem

zr. H. Owen- Figueira 29 september 50 jaar  Hoorn

zr. L. Almelo 6 oktober 35 jaar Zaandam

zr. V.G .Kortram-Nelom 10 oktober 60 jaar Haarlem

zr. A. Plet- Wiet 11 oktober 45 jaar Zaandam

br. D. Groot 14 oktober 30 jaar Haarlem

zr. U. T. IJssel 23 oktober 20 jaar Haarlem

br. G.E Kappar 26 oktober 80 jaar Alkmaar

zr. C. Abrahams 28 oktober 75 jaar Alkmaar

zr. L. N. Goedhart 3 november 20 jaar Haarlem

br. A. Visser 12 november 85 jaar Alkmaar

zr. J. Lion Sjin Tjoe Haarlem

br. D. Mers Haarlem

zr. Y. Pique Haarlem

zr. C. Gallant Haarlem

Felicitaties
 

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

 
Geboorte
 
In Zandvoort is op 7 juli 2018  Caine Lion Sjin Toe geboren. Hij is de kleinzoon van zuster Diane Lion Sjin Tjoe
en de trotse overgrootmoeder is zuster Jane Lion Sjin Tjoe. We wensen de ouders Darlh Lion Sjin Tjoe en
Kimberly v/d Pol veel vreugde en geluk toe met hun zoon.
 
Maandag 6 augustus is zr. Edme Karwofodi verblijd met de geboorte van haar 3e kleinzoon,     Ezrah Daniël.
Wij feliciteren haar en de ouders en 2 broertjes en wensen hem toe dat hij       omringd door liefde mag op
groeien.
 
Zieken
 
In de gemeente zijn er zieken. Wij dragen hen allen in ons gebed op en vragen om vertrouwen en om herstel.
Onze gebeden gaan uit naar:

 

14



Alkmaar
 
Groothuisbezoek 
 
Op 20 september is het groothuisbezoek bij zr. J.
Echteld aan de Barkasstraat 18. De volgende keer, op
15 november, is dit bij zr. C.Abrahams aan de Priem
straat 51. De avond wordt geleid door br.S. Bernhard
en begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom. Wij
stellen het zeer op prijs als u ook familie of vrienden
meenemt.
 
Gospel Night in de Blije Mare 
 
Vrijdag 21 september organiseren de Open Hof,
Evangelische Broedergemeente en de Protestante
gemeente Alkmaar voor de vierde keer een Gospel
Night. Deze avond treden op The Young Spirit Singers
en de Orleana Jazzband. Beiden hebben in de gos
pelmuziek hun sporen ruimschoots verdiend. Het
beloofd een avond te worden die je niet gauw zult
vergeten.
Vanaf 19.00 uur is de kerk open, de avond begint om
19.30 uur. De locatie: De Blije Mare, Kajakstraat 60,
1826 DN in Alkmaar. De toegang is gratis, bij de uit
gang wordt gecollecteerd. Kom op tijd want vol=vol.
 
Pastoraal bezoek 
 
Heeft u behoefte aan pastoraal bezoek? Dan kan! U
kunt dit aangeven bij een lid van de Raad van Bijstand
of zelf aan onze predikant.
 
Koffiedrinken na de kerkdienst op zondag 
 
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.
 
 
 
 

Filmavonden najaar 2018 
 
Donderdadg 4 oktober        Être et Avoir
Een met veel liefde gemaakte,
ontroerende succesdocumen
taire over een van de vele hon
derden Franse dorpsschooltjes,
waar alle leerlingen in één klas
passen. In een klein dorpje in de
Auvergne geeft Georges Lopez
in zijn eentje les aan een klasje
met dertien kinderen van vier tot
twaalf jaar. Geduldig en liefde
vol onderwijst hij deze verschillende kinderen met een
verschillende leeftijd, karakter en niveau. Van de
strenge winter tot aan de zomervakantie volgen we
hun leerproces, afgewisseld met lyrische beelden van
het veranderende landschap in deze dunbevolkte
streek. Philibert filmde de kinderen ook thuis op de
boerderij, als ze aan het werk zijn of op hun huiswerk
zitten te zwoegen, al dan niet “geholpen” door hun
ouders. Het einde van de film is tevens het einde van
de loopbaan van de onderwijzer: hij gaat met pensi
oen en neemt geëmotioneerd afscheid.
 
Donderdag 22 november     Fill the void

Shira - de jongste dochter in een
streng orthodox joods gezin - kijkt
enorm uit naar haar bruiloft. Op het
moment dat haar droom bijna wordt
verwezenlijkt, slaat het noodlot toe.
Haar oudere zus Esther sterft tijdens
de geboorte van haar zoon en Shira's
huwelijk wordt uitgesteld.

Esthers weduwnaar Yochay wordt voorgesteld te
hertrouwen in het buitenland. Shira's moeder wil – na
de dood van haar dochter – niet ook haar schoon
zoon én kleinkind verliezen en doet een schokkend
voorstel: Shira wordt gedwongen te kiezen tussen
gehoorzaamheid aan haar familie en haar eigen
gevoelens.
 
Locatie: kerkelijk centrum De Blije Mare, Kajakstraat
60, kerkhal. Opgeven maaltijd: Asha Sewpersad, in
fo@deblijemare.nl, 072-5622627, beheer De Blije Mare
(tot 1 dag van tevoren).
Kosten maaltijd: inclusief consumptie zijn € 5,50 en
voor mensen met een kleine beurs € 4,- Aanvang
maaltijd: circa 18.30 uur. Inloop vanaf 18.15 uur.
Aanvang film: circa 19.45 uur. Toegang film: gratis.
Koffie en thee kosten dan € 1,-.
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Haarlem
Voor velen van u zit de vakantie er weer op. Wij hopen
dat u van uw reis mooie herinneringen heeft meege
nomen. En dat onze jongeren weer goed voorbereid
aan het nieuwe schooljaar mogen beginnen. Wij
wensen hen veel succes toe en dat zij mogen weten
dat de Heer hen altijd nabij zal staan. Als hier de
temperatuur gaat dalen zullen vele ouderen hun
koffers pakken en vertrekken naar warmere gebie
den. Ook deze groep wensen wij een fijne tijd.
 
Terugblik orgelconcert 
 
Onze organiste Arda Friederich heeft zondagmiddag
24 juni jl. een orgelconcert gegeven. Zij heeft het zelf
georganiseerd en heeft met passie gespeeld op ons
orgel. Het concert werd vrij goed bezocht, vooral door
liefhebbers van orgelmuziek. Aan het einde werd een
deurcollecte gehouden die ten goede komt aan het
orgelfonds. Vanuit dat fonds worden onderhouds
beurten en reparaties betaald. De opbrengst van die
collecte was € 149,25.
 
Open Monumentendagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 8 en 9 september zijn de Open Monumentenda
gen. Wij hebben onze kerk, een monument, weer
opengesteld voor bezichtiging. Het thema dit jaar is: ”
In Europa”. Wij zullen dan ook d.m.v. een kleine ten
toonstelling inhoud geven aan dit thema. Want de
EBG is Europees, denk aan het ontstaan van onze kerk
in Tsjechië, onze partnerschap met Neuwied en
meerdere contacten met EBG kerken in Europa. De
nederzetting Christiansfeld in Denemarken staat op

de Unescolijst van erfgoederen. Helaas hebben
Gnadau (BRD) en Zeist (NL) ook geprobeerd op die
lijst te komen, maar dat is mislukt. Van beide dagen
is alleen zaterdag 8 september geopend voor bezich
tiging en er trekt die dag een lint van koren door onze
kerk vanaf 12.00 tot ca. 16.00 uur. Vanaf 10.00 uur is
de kerk open en de dag wordt afgesloten met een
zangdienst om 17.00 uur. In verschillende Europese
talen worden EBG liederen gezongen.
 
Gemeentevergadering en BBQ 
 
Zondag 9 september wordt na de dienst onze jaarlijk
se gemeentevergadering gehouden. Daarin wordt u
op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van
onze deelgemeente. U kunt uw vragen, op- en/of
aanmerkingen kwijt. Het verslag van de vorige verga
dering 2017 en het financieel verslag Haarlem 2017
liggen 14 dagen van tevoren ter inzage in de kerk. U
wordt dan ook van harte uitgenodigd te komen.
Aansluitend aan die vergadering houden wij een
BBQ. Een ieder die komt neemt wat te eten mee.
 
Koffietafelgesprek 
 
Na elke vergadering van de Raad van Bijstand
Haarlem wordt op de eerstvolgende zondag daarna
een koffietafelgesprek gehouden. Zo ook op zondag
30 september. De vergadering is dan op dinsdag 25
september geweest. Ook daarin wordt u op de
hoogte gehouden van wat besproken is en kan er
voor bepaalde komende activiteiten een beroep op
u gedaan worden.
 
Het volgende koffietafelgesprek is op zondag 28 ok
tober, na de vergadering van 23 oktober.
 
Najaarscursus EBG 
 
Op 29 september is de start van de landelijke cursus
die verzorgd wordt door broeder Bernhard. Deze
cursus wordt op 3 dagen gegeven. De volgende data
zijn zaterdag 20 oktober en zaterdag 24 november.
Ook dit jaar wordt er voor iets te eten en te drinken
gezorgd. We zullen ook dit jaar een beroep op u doen
om mee te helpen. U kunt zich opgeven bij een van
de leden van de Raad van Bijstand. U hoeft niet de
hele dag aanwezig te zijn. U kunt zich ook voor een
dagdeel opgeven.
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Hoorn
Dankwoord! 

 
 
 
 
 
 

 
Beste gemeenteleden,
 
De zes jaren zijn zo voorbij gegaan, waarvan ik zitting
heb gehad in de Oudstenraad (OR) van de EBG
Noord-Holland. In deze periode heb ik veel geleerd
en hebben wij als Oudstenraad heel veel en goed
werk verzet.
In de OR heb ik al afscheid genomen in mijn laatste
vergadering als voorzitter van de OR was op 13 juli jl.
waarbij ik de raad heb bedankt voor de mooie en
prettige samenwerking.
Vanuit deze plaats wil ik de gemeente ook dankzeg
gen voor het trouwen die ik van u heb gekregen om
namens Hoorn in de raad zitting te mogen nemen.
Het is van wezenlijk belang dat wij ook als kleine ge
meten zitting hebben in de OR en zo een bijdrage
kunnen leveren in het belang van de EBG NH waar
wij onderdeel van zijn.
Gelukkig zijn en blijven wij goed vertegenwoordigd in
de OR door twee van onze ̀ zusters n.l. Nancy Mokkum
en Francis Conrad. Ik wens hen dan ook net zoveel
plezier toe in de komende zittingsperiode.
Tot slot wil ik opmerken dat ik de OR uit ben, maar
actief blijf in onze gemeente.
 
Groet,
 
Marc Mecidi
 
 
Advent Concert 2018

 
Het zijn er nog maar
vier maanden te
gaan, dan is het weer
zover! Wij zijn in Hoorn
druk bezig met de
voorbereidingen. Ook
dit jaar willen wij een

topconcert neerzetten. De artiesten die wij dit jaar
gepland hebben zijn: Bryan B (Bijlhout), Muriel Blijd en
Far Out. Tussen het programma door een leuke jon
gerengroep.
Ook hebben wij wederom onze loterij met mooie
prijzen en voor de innerlijke mens staat onze heerlijke
Surinaamse keuken voor u open.
Het concert is op zondag 9 december en begint om
14.00 uur in het Tabor College ‘dAmpte, Berkhouter
weg in Hoorn.
Zorg dat u de datum genoteerd heeft en kom genie
ten van een mooi advent concert.
 
Oproep Regospel
 
 
Wij zijn Regospel, een interkerkelijk gospelkoor uit
Enkhuizen. Een groep enthousiaste amateurs met een
uiteenlopend, meerstemmig repertoire. In het komen
de seizoen 2018-2019 willen we starten met een pro
ject onder de titel 'Love is in the air'. Hoe meer zielen
hoe meer vreugd! Daarom zoeken we naar mensen
die graag aan dit project mee willen doen en hun
zangtalent willen inzetten!
 
Start repetities: maandag 3 september 2018. Uitvoe
ring: medio februari 2019.
Lokatie: Zeevaartschool, Kuipersdijk 15, Enkhuizen.
 
Ben je of ken jij diegene die mee wil zingen? Stuur dan
een mailtje naar info@regospel.nl.
Of bezoek www.regospel.nl voor meer informatie.
 
Tot ziens bij Regospel!
 

Dagteksten 2019
 
De dagteksten 2019 zijn eind augustus
beschikbaar!
 
Na ontvangst van de boekjes zal het u ongetwij
feld opvallen dat de laatste blanco pagina’s nu
van lijntjes zijn voorzien. Deze pagina’s kunt u als
notitiepagina’s gebruiken.
 
U kunt vanaf 15 september de dagtekstenboeken
kopen bij de Raad van Bijstand van uw deelge
meente. De prijs van het boekje is nu € 6,00. Een
inspirerend cadeau om te krijgen of te geven.
Wees er snel bij!
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Vrouwensoos
 
De creatieve dag van de vrouwensoos op 23 juni was zeer succesvol. Het was een gezellige, inspirerende en
leerzame dag. Met dank aan de workshopleiders en uw aanwezigheid.
                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

       
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

 
In het najaar willen we het jaarthema, Vrouwen in de Bijbel verder uitwerken. Hiervoor worden 2 vrouwen
avonden georganiseerd.  Noteert u alvast de volgende data in uw agenda: vrijdag 12 oktober en 16 no
vember. De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en we sluiten af om 21.30 uur.
 
Over het programma en de locatie wordt u later geïnformeerd. Per bijeenkomst wordt wel een bijdrage van
€5,- gevraagd.
 
Wilt u zich aansluiten bij de vrouwensoos neem dan contact op met zr. Cynthia van Heek-Kembel (Zaandam)
en zr. Nancy Bipat-Mokkum (Hoorn).
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Europese Vrouwen
Conferentie 2018
De 12e Europese Vrouwen Conferentie werd dit jaar
gehouden van 28 juni tot 2 juli in “Het Brandpunt” te
Doorn/Utrecht. EBG Noord-Holland werd vertegen
woordigd door zr. Gien Blanchard. Haar beleving leest
u in dit verslag.
 

 
Een 5-daagse bijeenkomst waar 75 zusters uit 10 Eu
ropese landen en Suriname elkaar ontmoetten. Er
werd in het Engels en Duits gecommuniceerd vanwe
ge de diversiteit van de deelneemsters. Het gekozen
thema was: ”Vrijheid in Christus”. Aan de hand van
Bijbelstudie, discussies en workshops is invulling hier
aan gegeven. Het was voor mij de eerste keer, dus
was ik erg nieuwsgierig hoe ik dit zou ervaren.
 
Donderdag 28 juni, welkom
Na het inchecken gingen wij naar een hal, waar een
ieder een informatiemap met naamplaatje kreeg.
Voor de Nederlandse zusters was bijna alles keurig
vertaald.  De maaltijd werd om 19.00 uur gebruikt en
hierna werden wij in de kapel verwacht. Om 20.30 uur
werden wij welkom geheten door ds. Welschen. Wat
ik uit de toespraak gehaald heb, was het woord hos
pitality; dat zoiets als gastvrijheid betekent. Verder
werd over het programma van de conferentie verteld.
Wij sloten de eerste dag af met gebed. Na dit welkom
werd in de hal van “het Brandpunt” de bazaar gereed
gemaakt. In de voorbereiding was gevraagd klein
spul voor verkoop mee te nemen. In een gezellig
sfeertje werd er goed verkocht. De bazaar heeft uit
eindelijk ruim € 500, = opgebracht.  
 
 

Vrijdag 29 juni, Bijbelstudie en workshops
De dag begon met een vrijblijvende ochtendwande
ling en gym geleid door zr. Maynard (Birmingham).
Hierna was het gezamenlijk ochtendgebed in de
kapel, gevolgd door het ontbijt. Voor iedere maaltijd
werd een passend lied gezongen. Tijdens de maaltij
den werden ervaringen uitgewisseld door de zusters,
hoe vaak zij nu deelnemen aan de vrouwenconferen
tie, wat zij doen binnen de kerk etc. 
Na het ontbijt werd in de kapel de Bijbelstudie met
zang geopend. Zuster Jill Vogt die de studie begeleid
de, ging verder in op de betekenis van het gekozen
thema “Vrijheid”. In deze tijd kunnen we niet om het
tegenovergestelde heen “Slavernij”. Wij zouden im
mers zondag 1 juli in Zeist 155 jaar afschaffing van de
slavernij gedenken. In sommige opzichten is de mo
derne samenleving geobsedeerd door vrijheid. Maar
het draait vooral om persoonlijke vrijheid. Vrijheid
draagt ook sociale, politieke en theologische aspec
ten met zich mee. Vrijheid brengt ook verantwoorde
lijkheid met zich mee.  Zr. Jill haalde in deze context -
Vrijheid en Slavernij - Johannes 8: 34-35 aan: Jezus,
antwoordde hun: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder
die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de
slaaf blijft niet eeuwig in het huis; de zoon blijft er
eeuwig. Dus als de zoon je vrij maakt, zul je inderdaad
vrij zijn. Er is heel veel om naar te kijken en over te
praten zoals de betekenis van zonde, slaaf en zoon
om nog te zwijgen over vrijheid. Praten we over vrijheid
in de Bijbel dan overheerst het beeld van het verhaal
van Exodus. In de groepsbijbelstudie beschreven we
elk een moment waarbij je je helemaal vrij voelde. We
zijn de tot slaaf gemaakte mensen van onze
tijd?                                        
Slavernij is, hoewel voor ons Surinamers dit tot het
verleden behoort, tot op heden verweven in onze
cultuur. Zr. Jill verwijst naar actuele kwesties die van
daag de dag nog spelen, als zij het over slavernij
heeft: de zwarte pieten discussie, “terroristen “ die hun
macht gebruiken, maar ook zaken uit het verleden.
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Het is goed te weten dat de kerk aan de kant van de
slaaf staat hoewel het verleden niet onbesmet is. Dit
onderwerp leidde tot het vormen van discussiegroe
pen. Ik sprak met zusters - onder leiding van ds.
Mijnals-Doth - wat vrijheid voor mij betekent. Iedereen
gaf zijn eigen invulling aan wat vrijheid voor hen is.
Na de break van koffie en lunch was het tijd voor de
groepsfoto’s.
Daarna gingen we naar de workshop waar vooraf 
voor ingetekend was. Ik had gekozen voor de work
shop met het thema Gebed o.l.v. zr. Welschen. In het
gebed laten wij vrijheid als kind van God zien. Wij leven
vrijheid. Wij ervaren gemeenschap in vrijheid. Zij heeft
gebruik gemaakt van gekleurde kralen, waarmee wij
onze persoonlijke armband maakten (bijv. grote gele
kraal staat symbolisch voor God, grote witte herinnert
ons eraan dat ons ik belangrijk is. God laat ons niet
alleen). Tussendoor zongen wij liederen in het Suri
naams, Nederlands en Engels. Andere workshops
waren liturgisch schilderen en het hoofddoek vouwen
en zang. Hier waren echte kunstenaars tussen. Het
was mooi om de verbondenheid van de EBG te zien.
Zusters liepen rond met hun kleine gevouwen anisa
op de kleding of een sjaal over de schouders (met de
Surinaamse kleuren). Zusters uit Letland, Zweden,
Tsjechië hadden in 2 middagen een lied geleerd dat
luid en in duidelijk Nederlands gezongen werd.
Na het avondeten introduceerden de zusters hun
land met een korte voordracht en foto’s. De zusters
vertellen over hun werk voor de kerk en gemeen
schap. Zuster Echteld licht namens de Surinaamse
zusters ons werk en inzet toe. De Surinaamse zusters
sluiten af met het zingen van het Surinaams volkslied
in het Sranan Tongo. Hoewel vrijblijvend werd er toch
verwacht dat de Surinaamse zusters in fleurige kleder
dracht verschenen. De dag wordt afgesloten met het
Avondgebed in het Nederlands.
 
Zaterdag 30 juni, Kotomissie show
Verdere verdieping van de Bijbelstudie.  Hierbij werd

het verleden van de slavernij bijzonder onder de
aandacht gebracht. De dag werd onder genot van
een hapje en een drankje afgesloten met een
prachtige Kotomissie show.

Zondag 1 juli, Keti Koti viering
Na het ontbijt gingen wij per bus op weg naar de
kerkdienst in de grote kerk van het ZZg op het Zuster
plein.  De dienst stond in het teken van Keti Koti. Zr.
Harry hield een prachtige voordracht over het slaven
leed en de roep om de slavernij niet te vergeten. De
dienst werd opgeluisterd met gezang van Denise
Jannah.  Prachtig! Een van de voorgangers was bis
schop Hessen. Na de dienst was er een kleine bazaar
en we werden in de tuin verwend met een rotimaaltijd
voor de lunch. Hierna werd, onder begeleiding, een
wandeling gemaakt op en rond het complex van het
ZZg. Interessant was het verhaal van graaf von Zinzen
dorf en zijn werk. Rond 15.30 uur vertrokken wij terug
naar “het Brandpunt”. Na het diner gingen we naar
de kapel in kettinggebed (sluitingsdienst) en na het
drinken van de Cup of Convenant (Verbondsbeker)
werd de avond afgesloten.
 
Maandag 2 juli, afscheid
Maandagmorgen gingen alle deelnemers voor het
laatst naar de kapel voor het afscheidsgebed en de
zegenbede door zr. Jill Vogt. Hierna een laatste ont
bijt. Er werden adressen en telefoonnummers uitge
wisseld en gekust en gezwaaid.
De 5 dagen Europees Vrouwen Conferentie is afge
sloten. Over 3 jaar in Dortmund. Wat een ervaring!
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De ketenen
verbroken
Herdenking 155 jaar afschaffing van de slavernij
in Suriname en Caraïben “Moderne slavernij bestaat
nog steeds”. 
 
Op 1 juli 1863 werd in Suriname & de Nederlandse
Antillen de slavernij afgeschaft, ook wel  Keti-koti 
genoemd, ‘de ketenen verbroken’.  Nu, na de eman
cipatie van 155 jaar geleden, blijken slavernij en on
vrijheid in onze samenleving nog steeds aanwezig te
zijn. Denk hierbij aan mensenhandel en kinderarbeid.
Op diverse plaatsen in het land werd hierbij stilge
staan.
Zo ook in de EBG-kerken waar Keti -koti  werd her
dacht met een speciale themadienst. In deze dienst
werden we herinnerd aan de mensonterende men
senhandel tijdens de slavernijperiode,  maar ook is
stil gestaan bij de mogelijkheid voor een nieuwe start
in een vrij leven.  Jezus stierf voor onze vrijheid aan het
kruis, zodat wij in vrijheid kunnen leven. Toch zijn er
nog mensen die tegenwoordig worstelen met dingen
waar ze eigenlijk graag vrij van willen komen. Vrij van
depressie, vrij van verslavingen, vrij van psychische
problemen. Daarom is ook de oproep aan ons allen
om ons bewust te zijn van die onvrijheid waar sommi
ge mensen onder gebukt gaan en een onmenswaar
dig leven leiden. Laten we in onze gebeden ook deze
mensen gedenken.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EBG Noord-Holland had ook een speciale Keti-kotivie
ring in Haarlem. Het was een regionale kerkdienst in
een feestelijk versierde kerkzaal. In deze dienst kon
den we ook nadenken over wat vrijheid voor ons
betekende. Na de kerkdienst mochten we genieten
van de hapjes en dranken door onze zusters en
broeders aangeboden. We danken iedereen voor 
de bijdrage aan deze dag. 

 
In Haarlemmermeer is Keti-koti  herdacht met de
onthulling van een herdenkingsmonument.  
Br. Bernhard mocht het monument inzegenen, sa
men met Pastor van Lent van de Rooms-Katholieke
kerk in Hoofddorp. 

 
Het monument bestaat uit drie zuilen en een gedenk
steen. De titel is: “Wat gebeurd is, is niet voorbij”. De
boodschap hierachter is: ‘Denk goed na bij alles wat
je doet, handelingen zijn niet zonder gevolgen’. De
drie zuilen:  Durf, Daadkracht, Doorzettingsvermo
gen, staan symbool voor de  families die uit elkaar zijn
gevallen vanwege de slavernij.  Deze zuilen staan ook
symbool voor de gevluchte slaven: Baron, Boni en Jo
licoeur die hun toevlucht zochten in de bossen, waar
ze onder erbarmelijke omstandigheden leefden.
Voor hun was geen  weg terug. Met hun doorzettings
kracht hebben ze andere slaven gered van een inhu
maan leven. Hun nazaten, de marrons wonen en
leven nog steeds in deze dorpen en hebben lange
tijd hun tradities in ere kunnen houden.  
Voor de inwoners van Noord-Holland is een bezoek
aan dit monument  zeker de moeite waard. 
Het Keti-kotimonument staat in het park op de hoek 
van de Kruisweg en de Boslaan, aan de noordrand
van het wandelbos in Hoofddorp.
 
Viviën Nelom-Kortram
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VierKids
Lampionnen 
 
De zomervakantie is voorbij.  De scholen zijn weer
begonnen. Het wordt langzaam aan herfst. De
blaadjes vallen de bomen, het wordt kouder en vroeg
donker.
 
Op 11 november is het weer Sint Maarten. Kinderen
gaan zingend met lantaarns of lampionnen langs de
deuren en krijgen snoep of fruit. Je kan een kant en
klaar lampion in de winkel kopen. Lekker makkelijk,
maar je kunt natuurlijk ook zelf een lampion maken!
 
 
Daarom vind je in dit artikel enkele voorbeelden van
lantaarns, om mee te nemen of om neer te zetten
voor het huis, in de tuin of op het balkon. Er in stop je
een fietslampje of nep waxinelichtje van de Hema,
wel zo veilig.  
 
 
Je mag natuurlijk ook zelf een lantaarn bedenken en
maken. Maak er een mooie foto van en stuur het naar
de redactie van Vierklank: kerkblad@ebgnoordhol
land.nl.
 
 
Lampion knutselen van een glazen potje

Wat heb je nodig:
 
Klein glazen potje
Gekleurd vliegerpapier
Lijm
Ijzerdraad
Waxinelichtje
 
Hoe maak je het:
 
1. knip of scheur figuren van verschillende kleuren
vliegerpapier.
2. plak de figuren op het glazen potje.
3. draai ijzerdraad om de hals van het potje en maak
er een hengsel van ijzerdraad aan vast.
4. doe er een waxinelichtjes in en je hebt een leuke
lampion.
 
 
 

Herfstbladeren lampion

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat heb je nodig:
 
groen karton
zwart karton
bladeren
blauw vliegerpapier
lijm
glitters
schaar
perforator
stukje touw of ijzerdraadje
 
Hoe maak je het:
 
1. Ga eerst buiten mooie bladeren zoeken en laat ze
goed drogen.
2. Vouw het groene karton in vieren en teken dan de
rechthoeken erop. Deze kan je uitknippen of prikken.
3. Plak er dan het vliegerpapier achter. Op het vlie
gerpapier kan je dan met glitterlijm (of eerst gewone
lijm en daarna de glitters erop doen) een spinnenweb
maken.
4. Knip dan uit het zwarte karton een spin en plak deze
op z'n web.
5. Daarna kan je de lampion versieren met bladeren.
Wanneer alles goed droog is kan je de lampion gaan
vouwen en dichtplakken.
6. Dan hoef je alleen nog maar de gaatjes te maken
en het draadje er door te doen en je lampion is klaar.
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