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Voorwoord
Een hand en een voet zijn  
 
Op een of andere manier kwam ik er dit keer niet aan toe
om aan dit nummer van het kerkblad te beginnen. Ik had
geen inspiratie en energie. Mijn prioriteiten lagen heel er
gens anders. Uiteindelijk kon ik er niet onderuit en ben ik
aan de slag gegaan. 
                                                                               
In deze periode ben ik ook begonnen met een leesplan in
de Bijbel app die ik gebruik. Het onderwerp van het leesplan
is “een hand en een voet zijn”. In dit leesplan deelt Nick
Vujicic, een wereldbekende man zonder armen en benen,
dat niets zo bevredigend is als het bekend maken van Jezus
aan mensen, die Hem nog nooit hebben ontmoet. 
 
Nick werd geïnspireerd door een wijsheid van de heilige
Theresia van Avila: 
Christus heeft geen lichaam op aarde, behalve dat van
jou, geen voeten, behalve die van jou. Het zijn jouw ogen
waardoor Christus met mededogen naar de wereld kijkt.
Het zijn jouw voeten waarmee Hij gaat om te doen waarmee
Hij de wereld zegent.
 
Dat heeft mij aan het denken gezet. Ik realiseer mij dat deze
wijsheid een grote verantwoordelijkheid met zich mee
brengt. Kan ik die verantwoordelijkheid alleen dragen? Of
heb ik daar geloofsgenoten voor nodig? Moeten wij in onze
gemeente dit gezamenlijk oppakken en laten zien wat ons
verbind, waar wij in geloven. Dat een ieder in onze kerk
welkom is, dat wij openstaan voor mensen van verschillen
de afkomst, religie of geaardheid.
 
En terwijl ik bezig ben om deze editie van de Vierklank te
maken, zie, lees en proef ik uit alle bijdragen dat wij een
voorbeeld zijn voor anderen en dat wij naar elkaar omzien.
In kleine kring, onze gemeente, maar ook daarbuiten. En
dat inspireert mij om de ogen, handen en voeten van Jezus
te zijn.  
 
 
                                                                Nancy Bipat-Mokkum
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Overdenking
Samen bouwen aan het huis van de Heer …  
 
Bij het opruimen op kantoor in Zeist vond ik een oude
uitgave van de nieuwsbrief van de EBG Zaanstad uit
het voorjaar 1983. Br. Becker doet daarin verslag over
vele dingen in de gemeente en nodigt de gemeen
teleden uit voor de komende kerkdiensten rond
Pasen. In het stuk over de catechisanten, die net hun
‘vragenavond’ hadden gehad en straks belijdenis
zouden doen haalt hij een dagtekst aan uit Haggai
2:5: “Mijn Geest blijft in uw midden; weest niet be
vreesd.” Dat vond hij een mooie bemoediging voor
hen.  
 
Korte tijd later bladerde ik door het dagtekstenboekje
van dit jaar op zoek naar een thema voor deze
overdenking. Mijn oog viel op de eerste dagtekst van
zondag, 6 oktober -  het oogstfeest dit jaar. Daar staat:
“Van hieruit zal ik jullie vrede en voorspoed geven,
spreekt de Heer van de hemelse machten” uit Haggai
2:9.  
 
Op twee verschillende momenten kwam ik in de
voorbereiding van dit kerkblad een stukje uit het boek
van de Profeet Haggai tegen. Het is niet zo een bekend
boekje uit het Oude Testament en daarom opvallend,
dat het nu twee keer mijn pad kruiste. Een mooie
aanleiding om het eens te lezen: 
 
Haggai was een profeet in de tijd, dat de ballingen
vanuit Babylon weer naar Jeruzalem terugkeerden.
Het was de tijd waarin Ezra en Nehemia leefden en
waarin Zacharia zijn visoenen had. Konkreet lijkt het
om het jaar 520 voor Christus te gaan, het ‘tweede
jaar van de Koning Darius’ -  de grote koning van
Perzië, Darius de Eerste. Het boekje over Haggai vin
den wij daarom ook bijna aan het eind van het Oude
Testament. Het is maar twee hoofdstukken lang en
bevat vier ‘Woorden van de Heer’ die de profeet in
een tijdsbestek van zes maanden aan het volk van
Jeruzalem en daar in het bijzonder aan Zerubbabel
de gouverneur en Jozua de hogepriester overbrengt.
De twee verzen hierboven komen uit de tweede van
de vier goddelijke uitspraken. 
 
Waar gaan de uitspraken over? De ballingen waren
al enkele jaren terug in Jeruzalem. Ze hadden hun
huizen weer opgebouwd en hun werkplaatsen en
winkels weer geopend. Het leven begon weer nor

maal te worden, maar het land was nog arm en de
economische en sociale situatie was niet stabiel. De
mensen vroegen zich af, wanneer het beter zou gaan.
Het kwam tot spanningen tussen de mensen, die ook
tijdens de ballingschap in Jeruzalem gebleven waren
en de mensen, die uit Babylon terug gekeerd waren.
Er ontstonden ook problemen met de buren uit ande
re volkeren. Waar lag dat aan?  
 
God legt zijn vinger op de zere plek. In het midden
van de stad, daar waar ooit de tempel stond, is nog
steeds een groot gat. Jaren geleden werd al een
begin gemaakt met de wederopbouw van de tempel.
Het fundament ligt er, maar de bouw werd om ondui
delijke redenen stopgezet. Was het, omdat andere
dingen belangrijker waren, of, omdat de onderlinge
spanningen te groot werden? God laat door zijn
profeet duidelijk maken dat de situatie niet zal veran
deren zolang de tempel niet weer was opgebouwd.
Want zonder de tempel kan God niet onder zijn volk
wonen en kan zijn zegen het volk niet bereiken. Het
ontbreekt het midden waaromheen het volk zich kan
scharen. Maar, zo voegt Haggai in de naam van God
eraan toe: als de tempel gebouwd wordt, dan komt
er een nieuwe bloeitijd en zullen ook de andere volken
niets tegen Israël kunnen doen.  
 
De tempel was blijkbaar een belangrijk symbool voor
het verbond van God en de mens. En hij stond ook
symbool voor de verbindende kracht van het geloof.
Zolang de mensen in de stad vooral met hun eigen
huis en met hun eigen zaken bezig waren, ontbrak de
verbinding onder elkaar en heerste er geen besef, dat
ze samen verantwoordelijk waren voor het welzijn van
de stad. Pas als God weer een zichtbare plek in hun
midden kreeg, kon ook de ziel in het land terugkeren.
Tot zover Haggai. 
 
Ik vraag mij af, welke boodschap dit boekje voor mij
heeft.  Waar moeten wij weer een ‘tempel’ bouwen,
zodat God zichtbaar en voelbaar een plek in ons
midden heeft? Ik ga in gedachten even terug naar
de twee vindplaatsen, waar ik Haggai tegen ben
gekomen:  
 
Door belijdenis te doen maken mensen verbinding
met het geloof en de kerk. Ze stappen even uit hun
eigen leven en richten zich naar dat wat hen met God
en de andere gelovigen verbindt. Zo ervaar ik de
catechese en hoor dat ook van de deelnemers terug.
Soms is dat maar een tijdelijke verbintenis en verdwij
nen de catechisanten na hun belijdenis weer uit de
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kerk.  Maar soms leidt dit ook tot een duurzaam en
gagement. Hoe dan ook, hoop ik, dat de belijdenis
iets met de mensen doet waardoor ze hun leven niet
meer los van God en van elkaar kunnen zien.  
 
En het oogstfeest is een feest waarin wij dat, wat ons
leven mogelijk maakt en wat wij in het leven nodig
hebben, aan God als dankoffer aanbieden. Zo  laten
wij zien dat wij ons afhankelijk weten van God en dat
deze afhankelijkheid ons met elkaar verbindt. Niet de
rijkdom van de enkeling of het individuele geluk,
worden daar gevierd, maar dat wat wij bij elkaar
brengen en weer onder elkaar verdelen, staat in het
middelpunt. De oogstfeestgaven voorin in de kerk zijn
gegeven om te delen. En wij kunnen steeds weer de
ervaring maken dat van delen vreugde komt en dat
het ons niet armer maakt.  
 
En daarom denk ik: Het heeft  zin om een stapje terug
te doen van het eigen leven en van het bezig zijn met
het eigen geluk en van het eigen gelijk. Het heeft zin
om in plaats daarvan te zoeken naar wat ons over
stijgt en met elkaar verbindt. Het heeft zin om uit ons
eigen huis te gaan op weg naar een plek waar wij in
de naam van God bij elkaar komen en Hem aanbid
den. Het heeft zin, om los van ons eigen leven, ook
de gemeenschap op te bouwen. Daar komt zegen
van.  
 
De naam van de profeet ‘Haggai’ betekent: ‘mijn
feestdag’. Het is een feest van God en mensen als het
lukt om samen iets tot stand te brengen en samen
aan het ‘huis van de Heer’ te bouwen.   
 
 
Stefan Bernhard 
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Regionaal
Resultaten onderzoek religieuze identiteitsvorming
2019 
 
 
Het is al weer de Augustus maand, Hernhutter maand!
Wat gaat de tijd toch razend snel. De zomervakantie
is bijna achter de rug en zo ook het onderzoek naar
de religieuze identiteitsvorming van mensen met een
EBG-achtergrond.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de maand juni 2019 is er een verhalencafé geor
ganiseerd, waarbij de onderzoeksresultaten door mij
werden gepresenteerd. De aanwezigen hebben
breedvoerig hun verhaal kunnen delen, waarbij ge
sproken werd over zowel positieve als negatieve erva
ringen rondom het thema.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De respons uit de enquête is in een schema samen
gevat en de verhalen die in het verhalencafé zijn
gedeeld, zullen nog in boekvorm worden gepresen
teerd. Zodra de teksten voor het boekje klaar zijn, zal
ik een aantal respondenten  benaderen om bij hen
te verifiëren of hun verhaal op de juiste wijze is ver
woord. Ik wil bij dit gesprek ook een foto maken van
de respondent bij zijn/haar verhaal. In verband met
de nieuwe privacywetgeving heb ik ook toestemming
nodig van deelnemers om hen op de foto te zetten

en deze foto te gebruiken voor publicatie. Daarom zal
ik contact opnemen met enkele respondenten voor
een afrondend bezoek en het maken van de foto.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met het Provinciaal Bestuur heb ik een gesprek gehad
over de resultaten van het onderzoek.
In de dataverzameling kent het onderzoek een aantal
hiaten. Het bleek namelijk lastig om voldoende
randkerkelijke en nietkerkelijke respondenten te inte
resseren voor deelname aan het onderzoek. Tot slot
bleek vooral dat zowel de middengeneratie als de
jongere generatie uit de oorspronkelijke doelgroep
moeizaam bereikbaar waren voor respons.
Daardoor heeft het onderzoek minder informatie
kunnen opleveren dan in eerste instantie de bedoe
ling was.
 
Naar aanleiding van het gesprek met ds. Welschen
en ds. Bernhard, maak ik nog een aanvullend rapport
waarin de aanbevelingen aangescherpt en uitge
werkt  zullen worden voor publicatie.
                                                                                        
                                     
Bosi’s en Brasa’s en tot ziens.
Saskia Treu
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Vervolg Algemene
Ledenvergadering
EBGNH 2019
 
Op 23 maart 2019 is er in Alkmaar een algemene le
denvergadering van de EBG Noord-Holland gehou
den. Het veranderplan EBG Noord-Holland 2.0 - dat is
opgesteld door de Oudstenraad - stond toen centraal
en alle aanwezigen zijn in de gelegenheid gesteld
een reactie op dit plan te geven.  
 
Tijdens de ledenvergadering is onder andere -zakelijk
weergegeven - vast komen te staan c.q. aangevoerd
dat: 
a) de redenen voor verandering binnen EBGNH -
voorafgaand aan het bekendmaken van het veran
derplan - niet helder met de leden zijn gecommuni
ceerd; 
b) het veranderplan nog verder uitgewerkt dient te
worden; 
c) men zich afvraagt of er in plaats van uitvoeren van
het veranderplan geen andere alternatieven voor
handen zijn; 
d) er binnen de EBGNH meer gewerkt dient te worden
aan geloofsopbouw en verdieping, zodat de betrok
kenheid van de leden bij de gemeente vergroot kan
worden; 
e) men de huidige situatie wil handhaven en/of ver
beteren en zich zodoende kan gaan focussen op
bijvoorbeeld beter bereikbare kerkgebouwen, ge
bruikmaken van expertise van externe deskundigen,
het aantrekken van (nieuwe) vrijwilligers en de sa
menwerking opzoeken met andere doelgroepen. 
 
De Oudstenraad heeft op haar vergadering van 13
juni 2019 deze punten besproken en het volgende
vastgesteld: 
 
In 2019 zullen de kerkdiensten nog op de gebruikelijke
wijze doorgang vinden.
Op de eerste zondag van de maand is er telkens een
regionale dienst in één van de deelgemeenten
(roulatieschema).  NB. Dit geldt niet voor de maand
december, want dan is de regionale dienst op de
tweede zondag! Op de andere zondagen zijn zoals
gebruikelijk de kerkdiensten in de deelgemeenten. 
 
Ook de andere onderdelen van het veranderplan

zullen, wat de daadwerkelijke uitvoering betreft,
worden opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2020. 
 
De Oudstenraad staat - gelet op de feitelijke situatie
van EBGNH - nog steeds achter de inhoud van het
veranderplan, maar heeft besloten dat de uitvoering
daarvan gefaseerd dient te geschieden. 
 
 
Wilt u het verslag van de Algemene Ledenvergade
ring en de informatie over de vervolgstappen ontvan
gen? Neemt u dan contact op met zr. Esther Bonoo
via kantoor@ebgnoordholland.nl.  
Voor vragen of opmerkingen over de inhoud kunt u
deze via de e-mail verzenden naar de Oudstenraad
(oudstenraad@ebgnoordholland.nl ). Wilt u het liever
mondeling doorgeven neemt u dan contact op met
een van de leden van de Oudstenraad of de predi
kant.   
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Vraag & Antwoord
 
In de afgelopen maanden kwam het
onderwerp ‘homoseksualiteit en ge
loof’ op verschillende manieren aan
de orde. Meestal werd kerken verwe

ten dat zij afwijzend tegenover homoseksualiteit
staan. Hoe denkt men in de EBG daarover?

 
Net als de gehele samenleving heeft
ook de EBG in de afgelopen decennia
over homoseksualiteit nagedacht,
gediscussieerd en haar mening bijge
steld. Daarbij is de EBG altijd huiverig

om over ethische vraagstukken een officieel oordeel
te geven. De kerk wil haar leden wel handreikingen
bieden om vanuit geloof en op basis van de Bijbel
een mening te vormen en uit te dragen. Vandaar dat
men onder leden van de EBG verschillende meningen
over homoseksualiteit tegenkomt en vindt men weinig
daarover in de officiële stukken van de EBG. 
 
In artikel 7 van de kerkorde stelt de EBG vast: De Kerk
van Jezus Christus is ondanks alle verschillen tussen
man en vrouw, tussen arm en rijk en tussen mensen
van verschillende etnische afkomst één in de Heer.
De Broeder-Uniteit erkent geen onderscheid tussen
hen die één zijn in de Heer. Wij zijn geroepen om ervan
te getuigen dat God in Jezus Christus zijn volk uit alle
volkeren en talen verzamelt en in één lichaam samen
voegt en dat Hij de zondaren onder het kruis vergeeft
en hen tot elkaar brengt. Wij bestrijden elke discrimi
natie in ons midden op grond van etnische afkomst,
geslacht of maatschappelijke positie; en wij beschou
wen het als een gebod van de Heer om dit in het
openbaar te belijden en met woord en daad te tonen
dat wij broeders en zusters in Christus zijn. 
 
Op basis daarvan stellen wij, dat de EBG bij haar leden
ook geen onderscheid op basis van hun (seksuele)
geaardheid maakt. In de EBG mag niemand afgewe
zen of het lidmaatschap geweigerd worden omdat
hij of zij homoseksueel is of leeft. Ook mag er niemand
op grond van een seksuele geaardheid gehinderd
worden om gedoopt te worden, aan het Avondmaal
deel te nemen of een ambt of functie binnen de kerk
te vervullen. Dat is ook ons uitgangspunt in de EBG
Noord-Holland. 
 

Voor sommige leden en predikanten van de EBG botst
dit echter met een andere uitgangspunt in de kerkor
de van de EBG, namelijk: ‘De drie-enige God, zoals Hij
zich heeft geopenbaard in de Heilige Schrift van het
Oude en het Nieuwe Testament, is de enige bron van
ons leven en van onze redding. De Heilige Schrift is de
alleen geldige maatstaf voor de leer en voor het ge
loof van de Broeder-Uniteit en vormt daarom ons
leven.’ (Art. 4). In de Bijbel vinden wij passages
waarin homoseksueel gedrag afgekeurd wordt en als
zware zonde benoemd wordt. Dat kunnen wij niet
zomaar opzij schuiven. 
 
Het voert nu te ver om de hele discussie over deze
Bijbelteksten en over het Bijbelse getuigenis over
seksualiteit en mens-zijn uitgebreid te bespreken. In
onze Europese kerkprovincie is dit gesprek vooral rond
de vraag gevoerd of homoseksuele relaties in onze
kerk gezegend kunnen worden. Sinds het jaar 2000 is
dit onderwerp op verschillende synodes aan de orde
geweest. U kunt de besluiten over de zegening van
homoseksuele partnerschappen nalezen op de
website van de EBG Nederland: https://nederland.
ebg.nl/2-uncategorised/267. (EBG > heden > De
Broedergemeente en homoseksuele partnerschappen) 
 
Kort samengevat respecteert de EBG relaties tussen
twee mannen of twee vrouwen net zoals relaties tus
sen een man en een vrouw (Synode 2000). Er blijven
echter duidelijk verschillende meningen bestaan over
de vraag of homoseksuele relaties ook net als een
huwelijk tussen man en vrouw in en door de kerk
gezegend mogen worden. Daarom heeft na een
lange tijd van gesprek de Synode in 2014 vastgesteld,
dat elke predikant en elke Oudstenraad zelf de beslis
sing moet nemen of in de gemeente een relatie tussen
twee mannen of twee vrouwen gezegend mag wor
den. De Oudstenraad van de EBG Noord-Holland
heeft in een besluit vastgesteld dat het in principe in
onze gemeente mogelijk is om homoseksuele part
nerschappen te zegenen. En de huidige predikant is
daartoe van harte bereid. Ook enkele andere EBG
gemeenten hebben zo besloten. Weer andere ge
meenten hebben een ander besluit genomen of zich
nog niet uitgesproken. 
 
Je kan dus stellen, dat zusters en broeders met een
homoseksuele geaardheid in de EBG welkom zijn,
maar dat er bij concrete vragen nog verschillend
gedacht wordt over hoever deze acceptatie in prak
tijk reikt. Dat is vaak afhankelijk van het inzicht van de
predikant en de Oudstenraad van een gemeente.  
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Giro de Moravia
 
De voorbereidingen van de sport- en speldag kwamen wat laat op gang. Gelukkig konden wij putten uit onze
ervaring van de voorgaande jaren. En natuurlijk een goed draaiboek. De organisatie van deze dag was in
handen  van zr. Ethel Kortram en zr. Cynthia van Heek-Kembel.
 
Zoals altijd zorgde br. Bernhard voor een wervende flyer en ook dat alle spullen uit Haarlem vervoerd werden
naar het terrein. De keukenploeg van Zaandam o.l.v. zr. Jetty Tauwnaar stond in de startblokken. De BBQ en
versnaperingen waren snel geregeld.
 
Zr. Cynthia van Heek-Kembel zorgde ervoor dat de taken werden verdeeld en de deelnemers hartelijk werden
verwelkomd. Hulp kwam ook vanuit onverwachte hoek, nl. van zr. Marisa Deijl. Zij was in Nederland voor een
korte vakantie vanuit Amerika.
 
Voor het eerst hadden wij het weer niet mee. Het was bewolkt en de buienradar voorspelde niet veel goeds.
Ondanks het slechte weer kwamen ongeveer 60 kinderen en volwassenen naar de sport- en speldag.
 
Dit jaar waren de spelonderdelen in handen van de jongeren! Zij zorgden ervoor dat het er eerlijk aan toe
ging bij het sjoelen, boogschieten, eierlopen en de Bijbelquiz. De winnende teams konden rekenen op mooie
prijzen. De introductie van een wisselbeker voor de 1e prijs werd met enthousiasme ontvangen.
 
Al met al kunnen we terugkijken op een gezellige, succesvolle dag.
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Goed te weten....
Bus naar Zendingsfeest 
 
Op zaterdag 21 september 2019 vindt het Zendings
feest in Zeist plaats. De EBG Noord-Holland heeft een
bus geregeld om gemeenteleden en vrienden de
gelegenheid te geven om naar Zeist te reizen. De bus
vertrekt vanuit Alkmaar, Hoorn en Zaandam. Een
kaartje voor de reis kost € 15,00 per persoon. De
kaarten zijn te koop na de kerkdiensten in de genoem
de deelgemeenten.

 
Opstapplaatsen en tijden:
07.30 uur Alkmaar (NS Alkmaar-Noord /
Drechterwaard)

08.15 uur Hoorn (NS Hoorn / Busstation)
09.00 uur Zaandam (Bij huize Bermuda)
 
Het programma van het Zendingsfeest in grote lijnen
(voor kinderen is er een eigen programma)
10.00 Bazaar in de Kleine Zaal gaat open
10.30 Ontvangst met koffie/thee en de Blazersgroep
Zeist
11.00 Kerkzaal: viering met koorzang
12.30 Ontmoeting, eten en drinken
14.00-14.45 Workshops (onder voorbehoud)
15.00-16.00 Liefdemaal ter afsluiting
 
Retour vanaf 16.30 uur

 
 Bezinningsweekend 
 
Ook in 2019 wordt voor de vrijwilligers van onze ge
meente een bezinningsweekend georganiseerd. Tij
dens dit weekend willen wij samen nadenken, van
gedachten wisselen, dromen en plannen maken.
Voor dit jaar hebben wij geko
zen voor het thema Zwart of wit:
discriminatie in de Bijbel?
 
Het bezinningsweekend is op 2 en 3 november in
Badhotel Callantsoog, Abbestederweg 26, 1759 NB
Callantsoog (http://www.badhotelcallantsoog.nl/)
De kosten zijn € 90,00 per persoon. Subsidie is moge
lijk op aanvraag. Aansluitend op 3 november om
12.30 uur is de regionale dienst in Alkmaar.
 
De vrijwilligers ontvangen in september de uitnodi
ging.

 
Adventconcert 
 
Helaas moeten wij u teleurstellen. Dit jaar is er geen
Adventconcert in Hoorn. De reden is dat er niet vol
doende vrijwilligers beschikbaar zijn om het concert
te organiseren. In plaats daarvan zal op 8 december
een jeugddienst in Haarlem gehouden worden. Infor
matie hierover volgt nog.
 
 
Betaling abonnement Vierklank 2019
 
Als u geabonneerd
bent op het kerkblad
kunt u in september
a.s. een acceptgiro
verwachten om het
abonnement voor 2019
te betalen. Dat geldt
voor zowel degenen,
die een papieren ver
sie (€ 11,-) als een digitale versie (€ 6,-) ontvangen.
Degenen, die reeds betaald hebben ontvangen die
acceptgiro niet.
 
Wij doen wel een oproep om niet te wachten op de
acceptgiro. Na iedere uitgave van het kerkblad
moeten de druk- en verzendkosten betaald worden.
Dan moet er voldoende saldo op de rekening van het
kerkblad staan. En dat saldo wordt door abonne
mentsgelden gevuld.
Bovendien kunnen wij dan de kosten beperken van
het drukken en verzenden van de acceptgiro's.
 
Dus graag uw medewerking in deze. Het bankreke
ningnummer:
EBG NH Kerkblad NL42 INGB 00054 49 403
 
 
Dagtekstenboekje 2020 
 
De dagtekstenboekjes 2020 (Nederlands) zijn eind
september in de deelgemeenten beschikbaar. U kunt
ze na de kerkdiensten in de deelgemeenten kopen.
De prijs is € 6,00 per stuk.Na ontvangst van de boekjes
zal het u ongetwijfeld opvallen dat het de 290e jaar
gang betreft. De EBG Nederland zal op gepaste wijze
stil blijven staan bij deze jubileumuitgave. 
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Vieringen

Datum Soort viering Voorganger

1 september 11.00 uur Regionale dienst in Haarlem br. S. Bernhard

8 september Preekdienst  br. F. Olivieira

22 september 11.00 uur EBG/PKN Heerhugowaard br. S. Bernhard/br. H. v. Capelleveen

6 oktober 13.00 uur Regionale dienst in Hoorn br. S. Bernhard

13 oktober Preekdienst br. A. Glasgow

27 oktober Oogstfeest br. S. Bernhard

3 november 12.30 uur Regionale dienst in Alkmaar br. S. Bernhard

10 november Preekdienst zr. E. Bonoo

24 november Preekdienst / H. Avondmaal br. S. Bernhard

Datum Soort viering Voorganger

1 september 11.00 uur Regionale dienst in Haarlem br. S. Bernhard

8 september Preekdienst br. S. Bernhard

15 september Preekdienst br. K. Vrede

22 september Preekdienst zr. A. Bernhard

29 september Preekdienst br. S. Bernhard

6 oktober 13.00 uur Regionale dienst in Hoorn br. S. Bernhard

13 oktober Oogstfeest br. S. Bernhard

20 oktober Preekdienst zr. A. Bernhard

27 oktober Preekdienst br. W. Greeuw

3 november 12.30 uur Regionale dienst in Alkmaar br. S. Bernhard

10 november Preekdienst br. P. van Aken

17 november Preekdienst br. S. Bernhard

24 november 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
 

12



Vieringen

Datum Soort viering Voorganger

1 september 11.00 uur Regionale dienst in Haarlem br. S. Bernhard

15 september Preekdienst br. S. Bernhard / zr. S. Treu

6 oktober 13.00 uur Regionale dienst in Hoorn br. S. Bernhard

20 oktober Oogstfeest br. S. Bernhard / zr. S. Treu

3 november 12.30 uur Regionale dienst in Alkmaar br. S. Bernhard

17 november Oecumenische dienst EBG/PKN ds. R. Kooiman / zr. S. Treu

Datum Soort viering Voorganger

1 september 11.00 uur Regionale dienst in Haarlem br. S. Bernhard

15 september Preekdienst zr. E. Bonoo

29 september Preekdienst / Gemeentevergaderig br. S. Bernhard

 6 oktober 13.00 uur Regionale dienst in Hoorn br. S. Bernhard

20 oktober Oogstfeest br. F. Olivieira

3 november 12.30 uur Regionale dienst in Alkmaar br. S. Bernhard

17 november Preekdienst / Hl. Avondmaal br. S. Bernhard

Datum Activiteit Plaats

1 september 11.00 uur  Regionale dienst Haarlem

7 september Open Monumentendagen Haarlem

19 september Oudstenraad Haarlem

21 september Zendingsfeest ZZg Zeist

28 september Gemeentegebedswacht EBG Noord-Holland

6 oktober 13.00 uur Regionale dienst Hoorn

12 oktober Landelijke dag CVR  

31 oktober t/m 3 november Conferentie Keti Koti (ECP)  

2 - 3 november Bezinningsweekend EBGNH Callantsoog

3 november 12.30 uur Regionale dienst Alkmaar

30 november Gemeentegebedswacht EBG Noord-Holland

   Advent familie middag / 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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Personalia

K. Kortram 2 september     5 jaar

br. W.T.L Mokkum 3 september     50 jaar

zr. N. Kembel  5 september     15 jaar

zr. U.M. IJssel- Linger   25 september    55 jaar

zr. A. Stomphorst-Abdoel  5 oktober     65 jaar

zr. M. Henar                     3 november     60 jaar

zr. R. Rozen          25 november    65 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.
In het bijzonder denken wij aan zr. Vivien Kortram-Ne
lom (Haarlem) en br. Glenn Conrad (Hoorn). Alle
zieken wensen wij van harte beterschap, heel veel
sterkte en Gods nabijheid toe.
 
 
In memoriam 
 
Alkmaar
 
Er zijn twee liederen, die ons aan Painem Modirono–
Soeropawiro zullen herinneren: ‘Ayem nèng Gusti
Yesus. Lerem anèng swarga.’ (Javaans voor ‘Veilig in
Jezus armen’) en ‘Prijs de Heer met blijde galmen.’
Het eerste lied hebben wij op speciaal verzoek van
de kinderen op de begrafenis van onze zuster gezon
gen. Ze is op 30 juli 2019 in Alkmaar overleden. Ze
werd 83 jaar oud. Het moest ook speciaal de Javaan
se versie van het lied zijn, want de Javaanse taal en
cultuur waren heel belangrijk voor zr. Modirono. Ze
heeft deze liefde van haar ouders meegekregen en
doorgegeven aan haar kinderen.
Het tweede lied werd vaak gezongen als zusters en
broeders bij haar in Heerhugowaard op bezoek gin
gen om een zangdienst te houden. Ze kon niet meer
naar de kerk komen. En daarom kwam de kerk naar
haar toe. Ze had altijd een gastvrij huis. Dat was al in
Suriname zo geweest, waar onder haar woning vaak
kerkdiensten of Bijbelstudies plaatsvonden en dat

bleef het ook in Nederland. Ze heeft er altijd van ge
noten en niemand ging zonder iets lekkers en een
goed woord weer naar huis. Ze deelde beide gul uit.
Wij zullen haar missen en wensen de familie Gods
zegen toe.  
 
 
Zaandam
 
Albertine Celestine Bramah–Williams is van ons ge
gaan. Op 9 juni 2019 is zij op 73 jarige leeftijd in
Zaandam overleden. De meesten kennen haar een
voudig als Tine. Ze kwam samen met haar man Edwin
Bramah bij ons in de kerk. Ze was oprecht en eerlijk
als het om haar mening te geven ging  en was altijd
bereid om te helpen waar nodig. Soms kwam ze ook
wat nors over, maar dat deed ze omdat het niet goed
met haar gezondheid ging. Ze klaagde er niet over,
maar het hinderde haar wel. Ze wilde liever genieten
van haar kinderen en kleinkinderen en samen met
haar man rustig in hun huisje aan de St. Pieter wonen.
 
Haar dood kwam als een verrassing en daarom ook
hard aan bij br. Bramah en de kinderen. Wij wensen
hen Gods zegen om dit verlies te dragen. Haar
dochter kon zeggen: ‘Ze heeft vrede gevonden, ik gun
haar de rust’. Tijdens de crematie op 16 juni hebben
wij nagedacht over de dagtekst van haar geboorte
dag: ‘Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER en
met liefde voor zijn geboden.’ (Psalm 112:1)  
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Alkmaar
 
Werkbezoek  De Egmonden 24 mei 2019 Oecume
nische Viering 

 
“Hier valt iets te beleven” 
 
Een impressie van deze dag wil ik u niet onthouden. 
Met 2 kerkelijke zusters  op naar het bezoek in Egmond
aan Zee, georganiseerd door Oecumenisch Platform
N H. Het thema is Oecumenische Viering “Hier valt iets
te beleven”.  Stilstaan  bij de betekenis van Oecume
ne.
 
Wij worden verwelkomd door de werkgroep van het
Oecumenisch Platform N H. De inloop was letterlijk
warm met koffie, thee en wat lekkers. Wij maakten
kennis met broeders en zusters uit andere kerkgenoot
schappen. Er werden ongeveer 20 gasten verwacht
en deze dag was voor Lokale Raden van Kerken, litur
gische werkgroepen, pastores, kortom iedereen die
de oecumene een warm hart toedraagt. Om 11 uur 
werd de bijeenkomst geopend door pastoor R.
Scheltinga (voorzitter van de werkgroep) met gebed
en zang. Hierna was  het de beurt aan  de Kerngroep
van het Platform om ons welkom te heten en het
programma toe te lichten. 
 
In de lijn van de Vastenmeditaties 2018, die op de
woensdagen in de Veertigdagen tijd gehouden zijn,
wil men deze dag laten staan. Het voorprogramma
vond plaats in het Verenigingsgebouw Egmond, waar
er ook geluncht werd. Daarna stonden er 3 wande
lingen gepland langs de kerken van Egmond aan
Zee. Bij alle 3 een presentatie/geschiedenis. De Pro
testante Kerk Egmond aan Zee, Onze Lieve Vrouw
Onbevlekt Ontvangen kerk, Oud Katholiek Sint Agnes.

Bij terugkomst was er een heerlijk, goed verzorgde
lunch, met zang, gebed, napraten en ervaringen
uitwisselen.
 
Het  doel van deze viering werd door ds. S. Ossewaar
de - Van Sie toegelicht.
Een dag waar het bij de Oecumenische Viering ging
om antwoord te krijgen/vinden op  deze  4 vragen:
- Waarom is het nodig om zo’n viering te houden?
- Voor wie zijn deze vieringen bedoeld, wie willen wij
bereiken?
- Wat willen we met deze vieringen bereiken?
- Hoe zouden we ook meer jongeren kunnen bereiken
met de Oecumenische vieringen en de Oecumeni
sche gedachten?
 
Wat zou de kerk kunnen betekenen in dit alles? Laten
wij als Oecumene ons niet beperken tot dogma’s,
maar laten we Eenheid zichtbaar maken. Openheid
naar elkaar betrachten. Vriendschappen sluiten met
elkaar. Interesse hebben en tonen voor de ander. Er
werd een voorbeeld aangehaald van een moslima
die tot het Christelijk geloof was gekomen en haar
leven in Syrië hierdoor niet meer zeker was. Zij vlucht
te naar Nederland. Een zuster, die mag aanschuiven
en die wij hoop kunnen geven door naar haar verhaal
te luisteren, haar mee te nemen in ons gebed en
aandacht te schenken, vandaag, morgen, elke dag. 
Een ieder die de Oecumene een warm hart toedraagt
kan/mag aanschuiven. Ervaringen worden uitgewis
seld,  gemeentes vertellen aan elkaar waaruit de
gezamenlijke activiteiten in 2018 bestonden.
 
In Alkmaar was het de Oecumene feestweek,  geor
ganiseerd door de  Alkmaarse Raad van Kerken( PKN,
EBG, RK). Het organiseren van een Gospelnight, de
Kerstwandeling (bijna 300 mensen liepen mee), jong
en oud. Het maandelijkse gezamenlijk eten, gevolgd
door de filmavond. Voorbeelden, die een impressie
en antwoord geven op bijna alle bovenstaande
vragen.
 
In gesprek met een jonge voorganger vroeg ik wat hij
doet om jongeren te bereiken. De vierde vraag bood, 
ondanks brainstormen met elkaar,  weinig soelaas. 
Zijn antwoord was: geef de jongeren een taak waar
bij zij verantwoordelijkheid moeten dragen. Daarbij
geen jeugdwerker op de achtergrond als begeleider,
maar een jong iemand, die affiniteit heeft met het
geloof, met de catechese. Een grote kans dat wij hen
dan wel bereiken. Te denken valt aan het organiseren
van iets, waarbij begeleiding gewenst is van leden,
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die jonger zijn dan zij. Een uitdaging voor ons EBG-
ers? Andere ideeën waren: Houdt eens de dienst
buiten de kerk; op openbaar terrein. De Oecumene
breed uitmeten (Joods-Orthodox, Protestant, Rooms
Katholiek, Islam).  Wat doen we samen? Korenfestivals
organiseren! Laten we met elkaar blijven praten,
communiceren. Er valt nog zoveel te delen.
De dag werd afgesloten met gebed en de zegen over
elkaar uitspreken. Ook mochten wij een evaluatiefor
mulier invullen. Een hoge waardering voor deze vie
ring was op zijn plaats.
 
zr. G. Blanchard / zr. E. Bonoo
 
Groot huisbezoek 
 
Op 26 september is er bij zr. R.Kuhn, Karveelstraat 3,
ons groot huisbezoek.  De avond wordt geleid door
br. Bernhard en begint om 19.30 uur. U bent van harte
welkom. Wij stellen het zeer op prijs als u ook uw fami
lie of vrienden meeneemt.
 
 
Gospelnight  in de Blije Mare 
 

 

Haarlem
Loterij 

 
Ten behoeve van onze ge
meente zal er een loterij
gehouden worden. Er zijn
3 mooie prijzen te winnen.
De eerste prijs is een gel sierkachel, tweede prijs is een
grote mand met levensmiddelen en de derde prijs is
een prachtige hoofddoek van de Grote Stadskerk. De
loten kunt u kopen voor € 2,50 per stuk. De trekking
zal plaatsvinden op 1 december 2019.
 
Open Monumentendag 

 
In het weekend van 14
en 15 september is het
weer Open Monumen
tendag! Het thema van
2019 is Plekken van ple

zier. Hoe hebben mensen zich in de loop der eeuwen
vermaakt en welke monumenten hebben daaraan
meegewerkt?
Dit jaar hebben wij, net als vorig jaar ervoor gekozen
om alleen op de zaterdag mee te doen. Er zullen
verschillende koren te horen zijn. Die dag wordt afge
sloten met een zangdienst.
We hebben u hierbij weer nodig voor de verkoop van
koffie, thee en koek of om gasten te ontvangen.
 
Oogstfeest 
 
Op 13 oktober vieren wij ons oogstfeest. We brengen
onze gaven mee, maar ook iets lekkers voor de ver
koop. Er zullen weer lootjes verkocht worden door
zuster Agnes. In ons koffietafelgesprek mag u zich
opgeven om mee te helpen.
 
Kinderkerk 
 
Met Pasen hebben wij geprobeerd de kinderkerk weer
op te starten. Zr. Farida de Randamie schoot ons te
hulp. Er kwam slechts een handvol kinderen, maar
die hebben ervan genoten. We weten dat niet iedere
week kinderen in de dienst zullen zijn, daarom hebben
wij afgesproken om tijdens de Regionale diensten ook
een kindernevendienst te houden.
De eerstvolgende Regionale dienst is op 1 september
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in Haarlem. Daarom doe ik een beroep op u om uw
kinderen mee te nemen. We hopen er weer een fijne
dienst van te maken.
 
Landelijke cursussen 
 
In september, oktober en november zullen weer de
landelijke cursussen plaatsvinden. Net als de voor
gaande jaren zullen wij de deelnemers voorzien van
de lunch en een warme maaltijd. Hierbij hebben we
vele handen nodig voor de ochtend en de middag.
We rekenen op uw medewerking. Aan de koffietafel
zal dit alsnog besproken worden en kunt u zich opge
ven voor een dagdeel dan wel de hele dag.

Hoorn
Hoornse Stadsfeesten 2019 
 
Het thema dit jaar: “Het Feest van de Ontmoeting”.
Ken je mij ?

 
Het feest dat plaats vindt dit jaar
wordt georganiseerd door de Raad
van Kerken die hiermee een nieuwe
weg inslaat.
De heer Ron Rote  vertelt dat de Raad
van Kerken vindt, dat er een verrijking
moest komen , een bijeenkomst of
ontmoeting voor alle geloven en
stromingen.
Eigenlijk een feest voor iedereen.
Onze regio kent zoveel verschillende
mensen met uiteenlopende achter
gronden. Hoe mooi zou het zijn als zij
elkaar door dit festijn een klein beetje
beter leren kennen, aldus de heer
Rote.

Heel toepasselijk heeft de organisatie dan ook geko
zen voor het thema ‘Ken je mij ?’.
Ron Rote: Vaak willen we wel de ander leren kennen,
maar weten we niet goed hoe. Verschil in geloof en
cultuur kan afstand tussen mensen creëren, maar als
je ervoor openstaat om de ander te ontdekken dan
krijg je daar zelf vaak iets moois voor terug. De heer
Rote hoopt dat het gaat gebeuren deze zaterdag.
Dat mensen,  door het met elkaar beleven van de
verschillende acts, met elkaar in gesprek gaan. Zich
samen kunnen verwonderen en met elkaar kunnen
lachen.

 
Vanuit drie windstreken betreden de artiesten al
trommelend de Roode Steen.
Zangeres Monique de Mesa brengt het door Trijntje
Oosterhuis bekend geworden lied ‘Ken je mij, wie ben
ik dan ? ‘ten gehore.
Ook het Leger des Heils zingt liedjes en er is een Hindoe
meditatie en klassieke klanken uit India. Op het plein,
voor het podium ligt een groot kleed waarop een
ieder gebruik van mag maken.
Turkse liefdesliederen en dans, prachtige kleding, 
krijgen we te horen en te zien, Soefi dans en een op
treden van Nour Mardini.
Een bijzondere act is een vertelling door een Joodse
mevrouw over een grensontmoeting, de Hebreeuwse
en Arabische grens. Daar aan de grens, wordt zij
geconfronteerd met de ander. En dus met zichzelf.
Geen oordeel vellen over de ander, als je de ander
niet kent. Jammer, vanwege tijdgebrek kan ze het
verhaal niet afmaken.
 
De aanwezigen worden getrakteerd op Vietnamese
loempia en namens de EBG-kerk door zuster Plet ge
maakte Surinaamse loempia en pastei. 
 
De Raad van Kerken heeft voor dit Feest van de Ont
moeting samen gewerkt met Oproet, de Moskee en
mensen met een ander geloof of andere levensbe
schouwing.     
 
Karmen Read
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Zaandam
 
Moederdag 12 mei 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is alweer het derde jaar op rij dat Zuster Vallery
Linger voorging in onze Moederdagdienst.
De schriftlezingen uit Spreuken 8:22-36 en Korintiërs
4:7-10 werden gelezen en overdacht alsof ze gespro
ken waren door en voor de vrouw/de moeder.
 
Ook heeft zuster Linger aangehaald hoe je als kind
de diverse stadia in je leven doorloopt en hoe je je
dan verhoudt tot je moeder:
Afhankelijk van (tot 12- 13 jaar
Opstandig  (vooral in de tienerjaren)
Loskomen van (adolescent)
Liefdevolle bewondering! (levenslang)
 
Zuster Soese had een emotionele persoonlijke voor
dracht met afsluitend een lied. Zij liet weten dat het
niet altijd makkelijk is om de rol van moeder de vrouw
te vervullen, maar gesteund door God en de helpers,
die hij je geeft sla je je er toch doorheen.

Het presentje (wederom verzorgd door Zr. Lucretia)
voor de moeders was dit keer een theekist
je – deze moet zorgen voor het ik moment
je dat je als moeder vaak nodig hebt.  Er
zat een prachtige bemoedigende tekst bij.
Alle dames kregen ook een mooie roos.

Voor deze dienst gold: Never change a winning team
: Zr. Vallery Linger/Zr. Lucretia /Br. Sinclair (onze rozen
man).
Na afloop was het nog lang gezellig in Het Trefpunt
met de prijzentombola onder leiding van  zr. Marijke
en de  smakelijke keuken van Zr. Haydie draaide ook
op volle toeren.

 
Vaderdag viering georganiseerd door de  Stichting
Jozef. 
 
 
Zuster Vallery Linger is directielid van de Stichting
Jozef. Mede door haar zijn wij benaderd door de
Stichting Jozef om voor Vaderdag hapjes te maken
voor vaders in detentie met hun kinderen.
Tijdens onze belijdenisdienst hebben wij hiervoor een
extra collecte gehouden.  Met deze opbrengst kon
den wij de hapjes maken.
 
Het was de bedoeling dat tijdens de ontmoeting de
vaders en hun kinderen konden genieten van de
hapjes. Ik heb daaraan mee mogen werken en mocht
er o.l.v. Zr. Vallery ook bij zijn. Het was een emotione
le ervaring. Het gaat je aan het hart om te zien hoe
vaders met hun kinderen omgaan. Kinderen, die zij
door deze omstandigheden niet iedere dag zien. Na
afloop heeft Zr. Vallery ons hartelijk bedankt voor onze
bijdrage.
 
De Stichting Jozef ondersteunt maatschappelijke
kwetsbare jongeren. In het bijzonder jongeren met
een detentie achtergrond, risico jongeren en hang-
en zwerfjongeren. Door middel van trajecten hopen
zij de jongeren te inspireren het beste van hun moge
lijkheden, kwaliteiten en talenten te benutten. Voor
meer info kunt u op de site meer te weten komen over
de stichting https://www.stichtingjozef.nl/ .
 
Zr. Jetty Tauwnaar
 
Nawoord
Heel verdrietig is het feit dat bij het ter perse gaan van
deze kerkbode zuster Vallery Linger vrij plotseling is
overleden.
 
Vallery Linger werkte in de gevangenis als predikante.
Zij heeft enkele jaren voor gemeente Zaandam de
moederdagdiensten onder haar hoede genomen. Zij
zag zichzelf als ons “adoptiekind”. Wij zullen haar heel
erg missen, heel veel sterkte aan de familie.
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Walk of Peace
(Vredeswande
ling) 2019
 
Samen beter, beter samen   
 
De Walk of Peace op 21
september is een jaarlijks
gezamenlijk onderdeel
van de activiteiten in het
kader van de Pelgrima
ge van gerechtigheid en
vrede. Voor de Raad
staat jaarlijks één van die
wandelingen centraal:
dit jaar in Almere. Thema is Samen beter – beter
samen. Het Leger des Heils Almere coördineert
deze Walk of Peace.
 
De wandeling op 21 september start om 12.00
uur vanuit de Burgerzaal van het stadhuis van
Almere, Stadhuisplein 1, en gaat langs 15 instel
lingen, kerken en gedenkplaatsen. De wandeling
eindigt na 5 kilometer in het Klankbord, het ge
bouw van het Leger des Heils bij Station Muziekwijk
in Almere.
Een ieder is van harte uitgenodigd.

 
Walk of Peace 2019 in Almere
 
Het Leger des Heils riep eind 2018 meerdere Al
meerse Instellingen voor maatschappelijke
dienstverlening, vredes- en milieu activisten,
vluchtelingen werk, anti-discriminatie groepen,
levensbeschouwelijke groeperingen en alle men
sen van goede wil bij elkaar en werd besloten om
een Walk of Peace in Almere te organiseren. Juist
in Almere is verbinding nodig en verdient vrede
alle aandacht. Almere is een bloeiende stad met
heel veel organisaties en levensbeschouwelijke
instellingen die allemaal hun steentje hieraan
bijdragen. Er is behoefte aan het leren kennen van
elkaar en aan verdere samenwerking.
 
Thema
 
Het thema is Samen beter, beter samen. Verbin
ding maken, samen sta je ergens voor en de wens
om samen te gaan werken aan een goede sa
menleving. Dat begint met oog hebben voor el
kaar, de ander durven te ontmoeten. Je laten
verrassen. Dat betekent overeenkomsten vinden,
maar ook verschillen ontdekken en onderzoeken,
die durven te laten bestaan. Samen sterk staan
en begrip krijgen voor elkaars benadering. Niet
voor elkaar weglopen maar verbindend en elkaar
erkennend en samen op de weg gaan van recht
en vrede, in jezelf, in de Almeerse samenleving en
in de wereld.
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Horen -zien- niet zwijgen…. maar de
belevenissen doorgegeven!!! 

 
Bezoek aan: het Heilig Land; het Beloofde Land; het land van melk en honing. 

 

Het Oude Testament verhaalt erover: het is het land waar Abraham, Isaak en Jacob (aartsvaders) woonden;
het land van de koningen Saul (1ste koning), David en Salomo (bouwt 1ste tempel);   het is ook het land van
verwoestingen tegenover overheersing door Assyriërs - Babyloniërs. Na de Babylonische ballingschap (597
v. C./587 v. C./582 v. C. – 539  v. C .) keerden de Joden terug en werd een tweede tempel gebouwd. Ook
deze tempel en koning Herodes de Grote bouwde op dezelfde plek een nieuwe tempel.
 
De Romeinse overheersing met de geboorte van de Here Jezus - en de opstand tegen de Romeinen. De
Romeinen maakten Juda in 63 v. C. tot een vazalstaat o.l.v. een koning. De bekendste koning was Herodes
de Grote. Na de  dood  van Herodes (4 v. C)  was het bestuur afwisselend in handen van nakomelingen van
Herodes en Romeinse procuratoren (de bekendste was Pilatus). Er was veel  verzet tegen de Romeinen en in
66 n. C. brak de Grote Joodse optand uit.  Tijdens de Joodse opstand tegen de Romeinen werd de tempel
van Herodes de Grote door de Romeinen o.l.v. Titus Flavius in 70 n. C. verwoest. 
 
De geschiedenis van Israel doet ons versteld staan: de ommuurde stad oude stad Jeruzalem bestond uit 4
delen (een Joods, een Moslim, een Armeens en een Christelijk deel). De oude stad veranderde in een
bloeiende metropool, die het karakter weerspiegelde van de specifieke bevolkingsgroepen die er leefden.
 
In vogelvlucht een weergave van het bezoek aan dit Land. Humanitair restaurant Hineni (Ik zal voorzien) richt
zich op hulp van mensen, die onder de armoedegrens leven. In wisselende samenstelling wordt door vrijwil
ligers van overal vandaan dagelijks een maaltijd verstrekt! We liepen via de Joodse wijk,  de Oude stad, naar
de Westelijke muur (Klaagmuur). Men spreekt liever van de westelijke muur, omdat de filosofie leert, dat er
altijd wat te klagen is. Er waren ook Bar Mitswah vieringen (Joodse jongens voor de wet volwassen), uitbun
dig zingend en feestvierend door straten en pleinen.
 
De zuidwestelijke route volgend kwamen we uit in het Davidson centrum met zijn oude/ nieuwe opgravingen –
archeologisch tempelcomplex van de oude Davidstad, de tunnels (natte en droge), die bij de Siloachvijver
uitkomen. Het monument Yad Vashem (ter nagedachtenis aan de Joodse slachtoffers van de Holocaust)
en museum; we stoppen bij de zevenarmige Menorah, die tegenover de Knesset  (het parlementsgebouw)
staat. Afdalend lopen kwamen we oude graven tegen, uitkomend op Hof van Gethsemane, een en al sere
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ne rust; om stil van te worden!  In de Graftuin van/bij de Olijfberg houden we rustpauzes onder de olijfbomen.
De oude stad inlopend (rond 19.00 uur) komen we in een onvoorstelbare bedrijvigheid (leek Exodus), kriskras
door elkaar lopen traditioneel geklede gezinnen bepakt om de Sabbatrust in te luiden. Geen openbaar
vervoer, gesloten winkels, alleen toeristen en anderen in/op de straat.
 
Op weg naar de Dode Zee, een flinke afdaling met de bus, haarspeldbochten, bergen en dalen, naar het
laagste punt van Israel (het lied “Op bergen en in dalen en overal is God”, schoot door mijn gedachten).
We reden door het prachtig woestijnlandschap van Judea, langs nomaden (Druzen), wuivende dadelpalmen
(jonge aanplant, mogelijk gemaakt door het irrigatiesysteem).
 
Per kabelbaan naar het fascinerende rotsmassief Massada, dichtbij de Dode Zee. Massada is bekend als
laatste grote verzetshaard van de Joodse opstand tegen de Romeinen. In 73 n. C. werd Massada uiteindelijk
veroverd door de Romeinen o.l.v. latere keizer Titus. Toen de Romeinen na de belegering van drie jaar ein
delijk in het fort kwamen, vonden ze slechts enkele overlevenden. De overgrote meerderheid van de verde
digers had zelfmoord gepleegd.  
Teruglopend naar Ein Gedi of  Engedi, de plaats waar David zich voor Saul verborg. Een bijzondere top be
leving/belevenis was het drijven op het zoute water van de Dode Zee! Heilzaam was ook een mineraalrijk
modderbad. Bij Jericho) Quasar El Yahud), een doopplaats in de Jordaan, effe de voeten verkoelen.
 
Het samenvallen van Pinksteren en het Sjavoeot of  Sjawoe'ot of Sjawoeoth is het joodse Wekenfeest: oor
spronkelijk was het het feest waarop de 'eerstelingen' van de oogst aan God werden geofferd (Sjavoeot is
van oorsprong een oogstfeest), maar later werd dat de herdenking van het verkrijgen van de Thora  op de
Sinaïberg vanouds Joods oogstfeest gericht op vernieuwing/uitbouwen van mens en wereld. Toeval???
Drukbezochte (Pinksterdienst) met gemêleerde kerkgangers, waaronder gesluierde vrouwen en kalot dra
gende mannen.
 
Een bezoek aan Galilea; we bezoeken de Bijbelse steden, zoals Nazareth,  de oude stad met opgravingen
en andere oude steden. Verder naar Beit She'an of Beth Shean en Kapernaum (plaats van troost)met  bloei
ende flora, waaronder de flamboyant. We passeren de Hermonberg. Een eenzame wolk dreef langs de
strakblauwe hemel. Langs de looproutes waren er rustpauzes onder de vijgen- en moerbeibomen. Na de
vaartocht op het meer van Tiberias kregen we een workshop Israëlisch dansen op de tonen van Hava
nagila (Laat ons gelukkig zijn), een lied van feestviering. Indrukwekkend was bij het meer van Galilea de “Berg
van de zaligsprekingen”.  Per bus en lopend naar de Golanhoogten (met uitzicht op het grensgebied met
Syrië).
 
Op weg naar de luchthaven Ben Gurion, 15 km ten zuiden van Haifa, bezoeken het  voormalige detentiekamp
Atlit. Hier hebben de Engelsen, toen ze het mandaat hadden over Palestina, Joden gevangen gehouden
van 1939 tot Israel een onafhankelijke staat werd in 1948.
Heden en verleden liepen tijdens het bezoek door elkaar. De geschiedenis is op veel plaatsen tastbaar
aanwezig: lezend uit de Bijbel en het zien van het huidige Israël vormen samen een indrukwekkend beeld!
Israel is een bloeiend, welvarend en goed georganiseerd land (hoewel veel mensen onder de armoedegrens
leven). De oude profetieën vertellen over wat er in deze tijd gebeurt en in de toekomst nog staat te gebeuren.
De Heer Jezus, Yeshua, Ha Mashiach (De Gezalfde) citeerde vaak uit het Oude Testament. Hij groeide op in
Israël, kende de Thora en vierde de Joodse feesten in Jeruzalem. Met verwondering en samen met mij (24
andere) stilgestaan bij hoe ontzagwekkend veel religieuze mensen(wereldwijd) op bezoek komen en gaan
naar het land dat hunkert naar sjaloom of sjalom (vrede).
 
Al met al een zeer verbindend, inspirerend, saamhorighorigheid uitwisselend samenzijn. Ook in en door het
lied: “Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie met elkaar omgaan, etc.…” Wat een enorme impact en
meerwaarde om met medechristenen op deze “Levens wandelende Levenspad” te gaan!
 
zr. Eunice Wartim (Alkmaar)
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VierKids
Delen doen we samen! 
 
 
Een heleboel kinderen in landen als Suriname of Tanzania zijn arm. Hun ouders kunnen vaak niet de spullen
kopen die ze nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan schoolspullen, speelgoed, boeken. Wij willen deze kin
deren graag helpen, maar daar hebben wij jullie ook bij nodig. In Nederland hebben wij zoveel en dat willen
wij delen met anderen.
 
De komende maanden gaan we samen met TwinKids.nl, het scholen- en kerkenprogramma van het ZZg
(Zeister Zendingsgenootschap) actie voeren. Geld ophalen voor projecten voor kinderen in vooral Suriname
en Tanzania, maar ook in andere landen.
 
We starten met de TwinKids-tassenactie
 
Hoe werkt deze actie? De kinderen van de zondagschool van de deelgemeenten krijgen van ons een linnen
TwinKids-tas. Die tas wordt in de kerk, thuis of op school gevuld met een vaste inhoud: 5 schriften, 2 pennen,
2 potloden, gum, liniaal, pakje viltstiften, setje kleurpotloden, puntenslijper, markeerstift en kladblok.
 

 
 
Kinderen in Suriname moeten soms hun eigen
schoolmaterialen meebrengen omdat de school
er niet voor kan zorgen. De tassen van TwinKids
worden in Suriname gegeven aan kinderen die
het nodig hebben. Soms met een spijkerbroek
erbij (onderdeel van het Surinaamse schooluni
form).
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Doe mee met TwinKids, want delen doen we samen!
 
 
In het volgende nummer van de Vierklank wordt een volgende actie bekend
gemaakt. Heb je een idee om geld op te halen voor arme kinderen laat het
ons weten. Stuur een bericht naar kerkblad@ebgnoordholland.nl
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