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Gebed van Francis
cus van Assisi 
 
 
Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.
 
Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te
troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven.
Amen.
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Voorwoord
Zoek de vrede... 
 
De decemberperiode komt eraan er wordt weer veel over
vrede nagedacht, gesproken en gezongen. Voor veel
mensen enerzijds een tijd van drukte (cadeaus kopen, het
kerstdiner voorbereiden, kerstkaarten versturen). En ander
zijds kan het, eenmaal richting kerst en oud en nieuw, ook
juist een tijd zijn om uit te rusten, na te denken en zich te
bezinnen. Waar ben je mee bezig geweest de afgelopen
maanden? Wat was goed, wat was minder goed? Wat zou
je anders willen? Welke plek had God in je leven?
 
 
Op verschillende manieren zijn wij bezig geweest om God
een plek in ons leven te geven, hebben wij gewandeld in
het Woord. In de verschillende regionale diensten of tijdens
het bezinningsweekend in Callantsoog. Maar ook door ons
te verdiepen in enkele bijzondere vrouwen uit de Bijbel. Op
zoek naar de vrede van God, de échte vrede. Een vrede
die ruimte geeft, liefde genereert en die onrust wegneemt.
Wanneer we die vrede in ons hart hebben, dan is er bijna
als vanzelf een kleine glimlach rond onze mondhoeken.
 
 
Laten wij die vrede doorgeven aan de allerarmsten, men
sen in oorlogsgebieden. Aan kinderen zoals Bilal die cen
traal staat in de Winteractie van Dorcas. Laten wij het licht
van Jezus verspreiden en ontsteken op de donkere plekken
om ons heen.
 
 
“Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor
alle mensen die Hij lief heeft”, Lucas 2: 14. Zo luidde het lied
van de engelen, die de herders het goede nieuws kwamen
brengen. Vrede op aarde.
 
                                                                                                    
                                                                         Nancy Bipat-Mokkum
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Overdenking
‘Zoek de vrede en jaag die na’ (woord voor het
jaar 2019 uit Psalm 45:15) 
 
Ik grap soms: ‘Mijn dank zal je voor altijd volgen, maar
je nooit bereiken.’ Meestal kunnen de mensen, die
mij iets goed hebben gedaan, de grap wel waarde
ren, maar soms ook niet. Het is ook niet leuk als je niet
bereikt wat een ander je aan goede dingen heeft
toegedacht. Het is net als een kerstkaart die in de tas
van de postbode achterblijft of een e-mail die in de
spamfolder terecht komt. De goede woorden treffen
geen doel en de goede bedoelingen komen niet uit.
 
Zo is dat ook met de vrede. Wij willen hem graag tot
stand brengen en vast houden. Wij doen er alles aan
om de lieve vrede te bewaren. Maar dan valt de ene,
bepaalde opmerking of dan doet die ‘hét’ weer en
mensen ontploffen. De ruzie barst los, ze gaan het
gevecht aan en wij blijven achter met de scherven.
Vrede is niet zo gemakkelijk. Wij zoeken hem, wij jagen
hem na, maar wij kunnen hem vaak genoeg maar
niet te pakken krijgen.
 
Stefanie Bahlinger heeft bij het jaarwoord een schil
derij gemaakt. Daarbij schrijft ze: ‘Een stralend, wit
kruis strekt zich uit over de gehele afbeelding en gaat
zelfs verder buiten het beeld. Het kruis gaat over
ruimte en tijd heen, verbindt hemel en aarde, omvat
alles wat was, wat is en wat zal zijn. Het kruis is hier
een teken van vrede. De plaats waar Christus alle
vijandelijke krachten versloeg. Aan het kruis heeft
God vrede gesloten met ons mensen en zijn gehele
schepping. In onze zoektocht naar rechtvaardige
vrede op kleine en grote schaal kunnen we niet
voorbij het kruis komen! Zoals de vele mensen in het
schilderij, die heel dicht bij elkaar staan   zonder
scheidsmuren en randen. Ze houden elkaar vast en
schitteren in de regenboogkleuren, die worden
weerspiegeld als door een prisma van het zuivere wit
van het kruis. Er is geen onderscheid, zelfs niet door
afkomst. De verschillende culturen worden aange
duid door de stukjes Bijbeltekst van het Onze Vader
in verschillende talen. De opstelling doet denken aan
een “huis van levende stenen”, waarmee het konink
rijk van God keer op keer wordt vergeleken. Mogelijk
vormen de personen ook een “druivenbos”, zoals
Jezus zegt in zijn woorden over de wijnstok en zijn
ranken, die alleen dan vrucht kunnen voortbrengen
als zij aan de wijnstok blijven. Alleen, onthecht van

hem en zijn gemeente, leeft men gevaarlijk: “Zie, Ik
zend u uit als schapen onder de wolven. (...) Je moet
niet denken dat ik gekomen ben om vrede op aarde
te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te bren
gen, maar het zwaard.” (Mattheüs 10: 16 en 34) Jezus
zegt dat tegen de mensen die hem volgen. Wat een
opdracht! Even duidelijk laat hij haar weten: “Ik laat
jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld
die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies
de moed niet.” (Johannes 14, 27). Wat een belofte!
Deze spanning kan verwarrend zijn en niet gemakke
lijk op te lossen.’
 
Wie vrede wil heeft bondgenoten nodig, die samen
voor de vrede gaan. Mensen zullen je aan moeten
herinneren dat vrede nodig en mogelijk is. Wie vrede
wil heeft uithoudingsvermogen en kracht nodig, want
om vrede moet soms ook gevochten worden – tegen
de verlangens van onszelf in om je eigen gelijk met
geweld te halen, tegen de reflex van ons mensen in
om geweld met geweld te beantwoorden, tegen de
eeuwenlange traditie in om mensen tegen elkaar op
te zetten om eigen voordeel te behalen. Welk zwaard
legt Jezus in onze handen? Het zwaard van de dood
of het zwaard van de Geest (Efeziërs 6:17)? Wie vrede
wil heeft het voorbeeld en de nabijheid van de Zoon
van God nodig. Zijn vrede ‘die alle verstand te boven
gaat’ (Filippenzen 4:7) wordt zichtbaar in een stal en
vele mensen komen om iets van de vrede mee te
maken en mee naar huis te nemen. Een vrede die
zelfs de dood niet kon overwinnen en van een kruis
een overwinning heeft gemaakt.
 
Ik hoop en wens dat wij in de komende tijd vrede
kunnen ontvangen en oefenen zodat de vrede iets
dichterbij komt en ons niet steeds weer ontglipt.
 
Stefan Bernhard
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 Regionaal
Renovatie kerkgebouw Haarlem 
 
Wij verwachten dat de steigers voor de kerk weer
verdwenen zijn, als u deze Vierklank leest. In de afge
lopen weken werd de gevel opnieuw geschilderd en
enkele reparaties aan de voegen en het dak verricht.
Er werd ook een luik in het dak geplaatst zodat de
zolder boven de kerkzaal beter bereikbaar is. In de
kerk moest het rozet in het plafond vastgezet worden.
Met ingang van 2019 willen wij weer regelmatig
klussendagen organiseren voor schoonmaak en
kleinere reparatiewerkzaamheden in de kerk. Wij
hebben daarvoor uw hulp nodig. Houdt u daarvoor
de website in de gaten.
 
 
Catechese 
 
De belijdeniscatechese is van start gegaan. Voor de
eerste keer zijn vier jongeren aangeschoven. Wij
hopen dat bij het verschijnen van de Vierklank nog
enkele anderen de weg naar de groep hebben ge
vonden. Tot Palmzondag volgend jaar zal de groep
bij elkaar komen om zich op de belijdenis voor te
bereiden. De lessen zijn om de week op vrijdag avond
in de kerk in Haarlem.
 
Reizen 
 
In 2019 zal de EBG Noord-Holland geen grote reis or
ganiseren. Wij hebben wel enkele ideeën voor korte
re reizen en uitstapjes. Twee ideeën leggen wij alvast
aan u voor.
 
Van 19 t/m 23 juni 2019 vindt in Dortmund de 37e
Deutsche Evangelische Kirchentag plaats. Dat is een
meerdaags festival met kerkdiensten, lezingen, con
certen en een grote jaarbeurs waar kerkelijke organi
saties zich aan het publiek presenteren. Wij zouden
met een kleine groep de Kirchentag kunnen bezoe
ken om nieuwe inspiratie op te doen.
Sommige gemeenteleden zijn nog niet in Herrnhut
geweest en hebben aangegeven de plaats een keer
te willen bezoeken. Dat zouden wij bijvoorbeeld in het
najaar kunnen doen. De datum moet in onderling
overleg afgestemd worden.
 
Voelt u zich door een van de ideeën aangesproken?
Neem dan contact op met br. Bernhard.

 
Regionale dienst 2 september in Zaandam 
 
Op zondag 2 september hebben wij de 9e regionale
dienst gevierd. De opkomst was goed te noemen.  In
deze dienst zijn de nieuwe Oudstenraadsleden aan
de gemeente voorgesteld. Sommige leden hebben
zich herkiesbaar gesteld en anderen zijn nieuw. De
aftredende leden hebben een woord van dank
gehad, maar ook de nieuw gekozen leden mochten
een woord van dank ontvangen. In het bijzonder de
leden die zich herkiesbaar hebben gesteld.  Alle
leden mochten ook een presentje in ontvangst
nemen.

 
Het thema van deze dienst was eigenlijk een vervolg
van het thema van de regionale dienst van 05 augus
tus in Hoorn. In beide diensten is aandacht geschon
ken aan het thema “duurzaamheid in onze gemeen
te”. De laatste jaren wordt heel veel aandacht ge
schonken aan dit belangrijk onderwerp. Wat kunnen
wij als gemeente en als individuele leden doen om
duurzaam om te gaan met de aarde, met Gods
schepping? De dominee heeft enkele voorbeelden
aangehaald hoe wij in onze eigen huishouding met
bepaalde zaken kunnen omgaan. Bijv. het scheiden
van afval, minder vlees eten, niet teveel chemische
schoonmaakmiddelen gebruiken, de auto af en toe
laten staan en gebruik maken van de fiets of het
openbaar vervoer. Voor een ieder zal het wel een
uitdaging zijn om ook daadwerkelijk aan deze voor
schriften te voldoen. Maar het is wel reden om echt
over na te denken. Dus hebben wij huiswerk. Na de
dienst mochten wij gezellig in het trefcentrum genie
ten van een natje en een droogje en verder nadenken
en napraten over dit thema. Wij mogen terugkijken
op een mooie dienst.
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Regionale dienst 7 oktober in Haarlem 
 
Met andere ogen, was het thema van de 10e regio
nale dienst. Dat ging over Bartimeüs, de blinde bede
laar bij de poort van Jeruzalem, Marcus 10: 46-52. Br.
Bernhard sloot de dienst met deze woorden:
 
Eind goed al goed?
Ik hoop en wens het ons.
Dat wij aan het eind van de weg iets van ons verlan
gen vervuld zien.
Dat wij vertrouwen gevonden hebben in een god die
met ons samen op weg is.
Misschien hebben wij nog een huis, nog geen plek
om te wonen.
Maar wel een stok en staf die ons steunen en bescher
men.
Op onze levensweg.
 
De dienst was weer goed bezocht. We werden na
afloop getrakteerd op soep en cake.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naar aanleiding van de preek heeft zr. Nancy Mok
kum deze tekening in haar Bijbel gemaakt.

Regionale dienst 4 november in Alkmaar 
 
Zoals gebruikelijk werd het bezinningsweekend in
Callantsoog afgesloten met een regionale dienst in

Alkmaar. Samen met de gemeente werd de wande
ling in het Woord voortgezet. In 7 korte overdenkingen
werd Psalm 84 toegelicht. Aan het eind van de dienst
kreeg een ieder een lichtje uitgereikt om het Woord
verder uit te dragen.
 
Onderweg hebben wij licht nodig.
Licht van God dat ons de weg wijst die wij moeten
gaan.
Licht van elkaar dat ons bij mensen brengt die ons
begeleiden.
Licht voor elkaar dat de broeder of zuster naast ons
op weg helpt.
Deel daarom het licht dat je ontvangt.
Koester de vlam die je wordt aangereikt.
Laat je lampen helder stralen in deze wereld.
 
 
Een mooie, bijzondere afsluiting van een inspirerend
weekend!
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Bezinningsweekend Callantsoog
 

Wandelen in het Woord 
 
Ook dit jaar zijn een aantal vrijwilligers van onze gemeente naar het bezinningsweekend in Callantsoog
geweest.  Tijdens dit weekend konden wij samen nadenken, van gedachten wisselen, dromen en plannen
maken.  Voor dit jaar is voor een thema gekozen dat ons dicht bij het geloof brengt.   Wandelen in het Woord
 
Dit thema hebben wij zowel letterlijk als figuurlijk genomen. Letterlijk door te ervaren hoe wij ons door een
Bijbeltekst kunnen bewegen. Wij hebben daarbij een van de Psalmen, Psalm 84 beter leren kennen.  Figuur
lijk door na te denken hoe wij de Bijbel in ons dagelijks leven, op de weg door ons leven,  als leidraad en gids
kunnen gebruiken.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Een bijzonder en speciaal moment is altijd weer de afsluiting op de zondag met de viering van de verbonds
beker.  Met deze afsluiting gingen gezegend op weg naar de regionale dienst in Alkmaar.
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Bijbellezen hoe doe
je dat?
Een ieder doet het op zijn/haar eigen manier.  Een
methodiek om een Bijbeltekst te lezen is Lectio Divina.
 
Dit is een manier om biddend de bijbel te lezen die in
de kloosters is ontwikkeld.   Lectio Divina is een manier
om in stilte en rust een Bijbelgedeelte te lezen en te
herlezen. Het is een wisselwerking van lectio (lezing),
meditatio (overdenking) en oratio (gebed), opdat
het een Woord van God voor jou kan worden, opdat
God door dit Bijbelwoord tot je kan spreken. Het is een
luisteren met je hart. Er zijn vier stappen.
 
1. Lectio (lezen)
Je leest de tekst langzaam, nauwkeurig en hardop
een aantal keren, precies zoals het er staat. Luister,
merk op wat er met je gebeurt, wat gaat er door je
heen als je dit hoort? Welk gevoel krijg je ervan? Welk
woord springt eruit? Denk er niet over na maar merk
het op.
 
2. Meditatio (mediteren)
Nu overweeg je de tekst, je mediteert erover, je on
derzoekt welke kernwoorden erin klinken en hoe de
context ervan is, en hoe het bij jou binnenkomt.
 Waaraan moet je denken bij de zin of het woord dat
eruit spring? Waar doet het gevoel dat je bij de tekst
heb, je aan denken?  
 
3. Oratio (bidden)
Vervolgens breng je je leeservaringen en alles wat er
bij je bovengekomen om in een gebed. Gebed heeft
met je verlangen te maken. Je stelt je open voor hoe
God zelf je wil aanspreken, voorbij aan wat je er alle
maal zelf aan hebt bedacht. En wees dan een tijdje
stil.
 
4. Contemplatio (beschouwing)
En misschien valt er zomaar iets bij je binnen, een
woord, een inzicht, een diep gevoel. Of niet - maar
blijf dan een tijdje in alle stilte in een houding van
toewijding en aanbidding aan de Ene die ons ver
stand te boven gaat.
 
 
Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam                   
en dankbaar.                                                        
Kolossenzen 4:2

Bethlehem - de
dagelijkse impuls
bij de dagteksten
 
In 2015 herdacht de Broedergemeente de 600e
sterfdag van Jan Hus. De Hussitische reformatie
begon in de Bethlehemkapel in Praag. Hier preek
te Jan Hus het evangelie, kort en bondig, makke
lijk te begrijpen, in de taal van de mensen, eigen
tijds. In 2015 ontstond in de Broedergemeente in
Duitsland het idee een virtuele Bethlehemkapel op
te richten, een dagelijks bijbels impuls bij de
dagteksten. De auteurs zijn predikanten van de
Broedergemeente uit Duitsland en Nederland. Het
Duitstalige ‘Bethlehem’ wordt via de mail ver
spreid. Ook belangstellenden uit Nederland kun
nen zich hier gratis op abonneren via bethle
hem@ebu.de. Wie de voorkeur geeft aan de Ne
derlandse vertaling kan zich inschrijven op de
‘Ochtendgroet’ onder christine@welschen.net. 
Als u de ochtendgroet via WhatsApp wenst te
ontvangen, stuur een appje naar Stefan Bern
hard (06-30383882).
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Themamiddag Vrouwensoos EBGNH
De Heer heeft mij gezien en onverwacht..... 
 
De interactieve themamiddag van de vrouwensoos op zaterdag 17 november 2018 was zeer inspirerend en
leerzaam. De middag werd geopend door zr. Cynthia van Heek-Kembel met de dagteksten en een korte
uiteenzetting van de middag. Gezamenlijk hebben wij als openingsgebed Psalm 126 gebeden. De schriftle
zing uit Marcus 5: 21, 25-29 het verhaal van Jezus en de bloedvloeiende vrouw werd door zr. Nancy Bipat-
Mokkum  gelezen. Door alleen het kleed van Jezus aan te raken werd de vrouw voorgoed van haar kwaal
genezen.
 
Bloed was in de tijd van Jezus en zijn voorouders de drager van de ziel. Als je bloedde, was niet alleen je lichaam
gewond, maar was ook je ziel geraakt. Dat maakte een mens onrein (= bevangen) en plaatste hem buiten
de gemeenschap van mens en God. In het Oude Testament vinden we een aantal vrouwen die hun verwon
ding te boven wisten te komen. Met dank aan zr. Assol Bernhard, konden wij in kleine groepen het verhaal
van Miriam, Ruth, Sara, Suzanne en Hanna verkennen en uitbeelden op een tafel.
 
Daarna konden wij individueel  langs alle tafels om het tafereel te bekijken en op ons in laten werken en wel
verhaal je als persoon het meeste raakt. Op een kaartje konden wij een kaartje voor deze vrouw schrijven.
 
Het was heel fijn om zo met elkaar bezig te zijn. Heel hartelijk dank voor de gezellige middag.
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Vraag & Antwoord
 

 
In 2018 heeft in Zaanstad de landelijke
intocht van Sinterklaas plaatsgevon
den. Rond dit evenement waren dis
cussies over het optreden van de

Zwarte Pieten. Heeft de EBG een standpunt over
Zwarte Piet?
 
 

 
De EBG heeft geen officiële standpunt
over Zwarte Piet ingenomen. Er zijn
geen besluiten van de Synode of ver
klaringen van de Centrale Raad of het
Provinciaal bestuur over deze traditie.

Dat neemt echter niet weg dat in onze kerk over de
traditie van Sinterklaas, zoals die in Nederland geleefd
wordt, gesproken wordt. Daarbij komt geregeld naar
voren dat leden van de Broedergemeente zich te kort
gedaan en geschoffeerd voelen door de manier hoe
de helpers van Sinterklaas uitgebeeld en neergezet
worden in onze samenleving. Zij ervaren ‘Zwarte Piet’
als discriminerend en kwetsend. ‘Zwarte Piet’ wordt zo
tot symbool voor het racisme dat nog steeds in onze
maatschappij aanwezig is. Deze leden zetten zich
actief in om het onderwerp racisme en discriminatie
in Nederland aan de orde te stellen en wegen te
zoeken hoe de samenleving kan verbeteren.
In haar visiedocument uit 2012 beschrijft de EBG zich
als een veelkleurige kerk waarin ‘verscheidene cultu
ren, talen en tradities hun thuis’ vinden. In de kerkorde
staat in Artikel 7 onder de titel: KERK ALS GEMEEN
SCHAP: ‘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 onder
scheid tussen hen die één zijn in de Heer. Wij zijn ge
roepen om ervan te getuigen dat God in Jezus
Christus zijn volk uit alle volkeren en talen verzamelt
en in één lichaam samenvoegt en dat Hij de zondaren
onder het kruis vergeeft en hen tot elkaar brengt. Wij
bestrijden elke discriminatie in ons midden op grond
van etnische afkomst, geslacht of maatschappelijke
positie; en wij beschouwen 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.’ En in Artikel 1635 lezen wij: (1) De Broeder-
Uniteit beseft – ook in de ervaringen van haar jongste
geschiedenis – dat zij op het gebied van het openba
re leven tot waakzaamheid opgeroepen is ten opzich
te van alle krachten van haat, mensenverachting,
geweld en vernietiging. (2) De Broeder-Uniteit ziet het
als haar taak, zich voor concrete tekenen van gerech
tigheid in te zetten. Zij ziet zich in het bijzonder ertoe
opgeroepen hen bij te staan, die onder discriminatie
van welke aard dan ook te lijden hebben. (3) De
Broeder-Uniteit onderkent Gods opdracht om zijn
schepping te bewaren. Zij zet zich in voor de verant
woordelijke omgang met de goederen van de natuur.
’
De EBG is daarom gevoelig voor situaties waar men
sen op basis van huiskleur of andere kenmerken tekort
gedaan wordt. Dat betreft zowel de samenleving om
ons heen, als ook onze eigen organisatie. Vanuit de
kerk bemoedigen wij onze leden om zich in de ge
sprekken in onze samenleving in te brengen en in hun
woonplaats en op hun werkplek tegen alle tekenen
van discriminatie en racisme stelling te nemen. In
onze eigen kerk onderzoeken wij of structuren en
tradities mensen hinderen om volwaardig mee te
doen aan het gemeenteleven. Daarbij hoort ook dat
wij de woorden, beelden en symbolen die wij gebrui
ken, steeds weer kritisch bekijken. Deze taak is nog
lang niet afgesloten. Voor 2019 is er een conferentie
gepland waarin de EBG terugkijkt op de verklaring uit
2013 over het slavernijverleden en de som opmaakt
van wat er sindsdien met deze verklaring in eigen kring
is gebeurd.
 
Wij hopen dat ‘Zwarte Piet’ zal verdwijnen en door een
ander, mooier symbool wordt vervangen. Tot dan
vragen wij ook in de kerk steeds weer aandacht voor
de boodschap van Jezus Christus die mensen wil
samenbrengen en in al hun verscheidenheid waar
deert en aanvaart. Wij nodigen uit om elkaar bij te
staan en te helpen, zoals ook de oude Nikolaas van
Myra in zijn leven heeft gedaan en wij vieren kerkdien
sten en feesten voor iedereen.
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Personalia

br.  R. Meesters                   5 december 15 jaar Alkmaar

br. R. Bipat 11 december 55 jaar Hoorn

br.  E. Prijor                        22 december 55 jaar Zaandam

br.  J. Kortram                    23 december 10 jaar Haarlem

zr. H. M. Hoost                  27 december 55 jaar Hoorn

zr. H. van Velzen                    31 december 65 jaar Zaandam

zr. M. Oosterwolde             24 januari 50 jaar Zaandam

zr. H. Menes                       25 januari 65 jaar Haarlem

zr. G. Moesant van Dongen   27 januari 75 jaar Haarlem

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

 
 
Geboorte 
 
Op 8 september is zr. Joan Echteld opnieuw oma geworden van haar 8ste kleinkind Jorden Jo-Ann. Wij
wensen de ouders en grootouders veel vreugde en geluk toe.
 
 
Zieken 
 
In de gemeente zijn er zieken. Wij dragen hen allen in ons gebed op en vragen om vertrouwen en om herstel. 
Alle zieken wensen wij van harte beterschap, heel veel sterkte en Gods nabijheid toe.
Wij zijn God dankbaar voor het herstel van zr. Jane Lion Sjin Tjoe. Ook mochten wij de zusters Pique en Cairo
weer begroeten in de dienst. Broeder Mers is nog bezig met onderzoeken en behandelingen. Zuster Edmee
Karwofodi lag ook enkele weken weer in de lappenmand maar knapt langzaam weer op. Broeder Marcel
Hessen is nu ook ziek thuis.
 
 
Pastoraal werk 
 
Voor het aanvragen van een middag-, ochtend of avond zegen kunt u contact opnemen met de predikant.
Schroomt u niet om contact op te nemen met de predikant om met u zaken te bespreken waar u mee zit.
Wij hebben in de gemeente diverse broeders en zusters die door hun beroep u kunnen bijstaan, informeren
en/of  kunnen doorverwijzen. Dit zal altijd vertrouwelijk zijn.
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Vieringen

Datum Soort viering Voorganger

2 december 15.00 uur Adventdienst in Den Helder br. S. Bernhard

9 december 14.00 uur Adventconcert (regionaal) in Hoorn  

24 december 19.00 uur Kerstviering br. R. Ho Ten Soeng

6 januari 11.00 uur Regionale dienst in Haarlem br. S. Bernhard 

13 januari Preekdienst br. K. Vrede

27 januari Preekdienst br. S. Bernhard

3 februari 13.00 uur Regionale dienst in Alkmaar br. S. Bernhard

10 februari Preekdienst br. K. Vrede

24 februari Preekdienst br. S. Bernhard

Datum Soort viering Voorganger

 2 december Preekdienst met Hosianna zr. A. Bernhard

9 december 14.00 uur Adventconcert (regionaal) in Hoorn  

16 december Preekdienst br. S. Bernhard

23 december GEEN DIENST  

24 december 19.30 uur Kerstnacht zr. A. Bernhard

25 december Kerstdienst br. S. Bernhard

30 december Preekdienst met Oudjaar  zr. A. Bernhard

6 januari 11.00 uur Regionale dienst in Haarlem br. S. Bernhard

13 januari Preekdienst br. S. Bernhard

20 januari Preekdienst br. P. van Aken

27 januari Preekdienst br. K. Vrede

3 februari 13.00 uur Regionale dienst in Alkmaar br. S. Bernhard

10 februari Preekdienst br. S. Bernhard

17 februari Preekdienst zr. A. Bernhard

24 februari Preekdienst br. K. Vrede

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 december GEEN DIENST  

9 december 14.00 uur Adventconcert (regionaal) in Hoorn  

16  december Preekdienst br. F. Olivieira

23 december 19.30 uur Kerstdienst br. S. Bernhard

30 december 19.30 uur Oudejaarsdienst zr. F. Conrad

6 januari 11.00 uur Regionale dienst in Haarlem br. S. Bernhard

20 januari Preekdienst br. S. Bernhard

3 februari 13.00 uur Regionale dienst in Alkmaar br. S. Bernhard

17 februari Preekdienst n.t.b.

Datum Soort viering Voorganger

2 december  Preekdienst/Hl. Avondmaal br. S. Bernhard

9 december 14.00 uur Adventconcert (regionaal) in Hoorn  

24 december 19.30 uur Kerstavond met doop br. S. Bernhard/ mw. L. Derksen-Kamp

6 januari 11.00 uur Regionale dienst in Haarlem br. S. Bernhard

20 januari Preekdienst br. R. Ho Ten Soeng

3 februari 13.00 uur Regionale dienst in Alkmaar br. S. Bernhard

17 februari Preekdienst Gebedsgroep/zr. A. Bernhard

Datum Activiteit Plaats

4 december Oudstenraad Haarlem

9 december 14.00 uur Adventconcert (regionaal) Hoorn

6 januari 2019 11.00 uur Regionale dienst Haarlem

19 januari Oudstenraad Haarlem

21-28 januari Gebedsweek voor de eenheid van christenenEBG Noord-Holland

26 januari Gemeente gebedswacht EBGNH EBGNH

  Bezinningsdag Centrale Raad EBGN Utrecht

3 februari 13.00 uur Regionale dienst 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
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Alkmaar
Kerstwandeling Alkmaar Noord 
 
Door alle duister gaat een spoor van licht
 
Half oktober kwamen de eerste aanmeldingen al
binnen. Maar ja, het blijft ook iets bijzonders om met
zoveel mensen op deze manier een stukje kerst te
ervaren. Daar wil je bij zijn. En weer hebben we nieu
we onderdelen in de wandeling toegevoegd. In de
kerkzaal wordt een schimmenspel opgevoerd door
een professioneel poppentheater. In het scoutingge
bouw zingen The Jordan River Singers, een gos
pelkwartet uit Amsterdam. En natuurlijk is er de leven
de kerststal. In de bibliotheek vertelt Marieke van der
Houten weer een meeslepend kerstverhaal. In de
Montessorischool is muziek en zang. En de jongeren
die naar Ghana gaan, verzorgen ook een activiteit.
In het park geven een honderd lichtjes de route aan.
Uiteraard worden in het park de wandelaars weer
begeleid door het mystieke geluid van de midwinter
hoorns. Na afloop is er in De Blije Mare chocomel en
kunt u een kleine kerstmarkt bezoeken. Het blijft een
uniek gebeuren waar altijd veel animo voor is. Vrijdag
14 december om 18.30 uur. U kunt u opgeven middels
dekerstwandeling@gmail.com of 072 5612301. U
hoort dan bij welke locatie u mag beginnen.
 
 
Kerstviering Evangelische Broedergemeente 
 
Op 24 december om 19.00 uur vieren wij onze traditi
onele Kerstviering  (Kresnetieviering) in de Immanuel
kerk. Gastvoorganger is br. Roy Ho Ten Soeng en de
organist is br. Atze Veldhuis.

De dienst wordt opgeluisterd door The Jordan River

Singers. U bent allen van harte welkom. Neemt u zo
veel mogelijk familie, vrienden en buren mee.

 
Komt u woensdag 19 december a.s. ook naar de
Grote Sint Laurenskerk om ruim anderhalf uur zelf de
bekendste kerstliederen mee te zingen èn te genieten
van het mooie orgel?
Verder spelen en zingen voor u het harmonieorkest
Aurora uit Koedijk, jonge musici van Artiance, het
Alkmaars Prachtkoor, het projectkoor en kunt u luiste
ren naar diverse andere muzikale bijdragen.
 
Kerst in de huiskamer van Alkmaar, bent u er ook bij?
 
De traditionele Alkmaarse volkskerstzang in de sfeer
vol aangeklede Grote Sint Laurenskerk is inmiddels
een begrip, maar vindt dit jaar dus – anders dan
anders – op woensdagavond plaats!

Graag nodigen wij u daarvoor uit.  De toegang is
gratis! Er is wel een collecte bij de uitgang. Na afloop
kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee
en een lekkere kersttraktatie nog even gezellig napra
ten.
 
De kerk gaat open om 19.00 uur, maar zorgt u vooral
op tijd te zijn, want we verwachten weer veel belang
stellenden.
Voor verdere Informatie: zie www.volkskerstzang-alk
maar.nl
 
 
 Koffiedrinken na de kerkdienst 
 
Het is na iedere kerkdienst een gezellig samenzijn
onder het genot van een kop koffie of thee. Even
napraten over de dienst en je sociale contacten weer
aanhalen.
Omdat wij de kerkzaal van de Blije Mare huren,
moeten wij de koffie en thee ook van de Blije Mare
afnemen. Wij mogen dus de koffie en thee niet zelf
aanbieden. Daarom vragen wij aan u hiervoor een
bijdrage. Op de tafels staan er een aantal koffiebus
jes waarin u uw bijdrage kunt doen. Vergeet u dit niet
bij de komende  kerkdienst? Alvast bedankt voor uw
bijdrage.
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Bigi jari 
 

Broeder Visser heeft
op 12 november zijn
vijfentachtigste ge
boortedag herdacht.
Ter gelegenheid hier
van heeft br. Visser
samen met familie,
vrienden en kennissen op zaterdag 10 november een
dankdienst gevierd. Op zijn verzoek heeft ds. Bernhard
als overdenking zijn belijdenistekst 2 Petrus 3 vers 18
gebruikt. Het is een heel toepasselijke tekst voor br.
Visser.
 
De tekst heeft als uitleg: “Groei op in de kennis van
Jezus Christus, zodat je opgewassen bent in het le
ven”.
 

 
In de uitnodiging heeft br. Visser gevraagd om in
plaats van persoonlijke attenties een collecte te
houden voor het onderwijs in het binnenland van
Suriname, nl. het project “De voorschool geeft voor
sprong”. De collecte heeft maar liefst 1.017 euro op
gebracht. Hieruit blijkt weer wat voor mens br. Visser
is, iemand die steeds aan zijn medemens denkt.
 
Na de dienst hebben wij nog gezellig samen zijn
verjaardag gevierd. Al met al mogen br. Visser en zijn
familie terug kijken op een mooie en geslaagde vie
ring van zijn vijfentachtigste verjaardag.
 

Haarlem
Activiteiten in december 
 
Op 2 december vieren wij de advents familiemiddag.
Wij willen er een leuke middag van maken. Heeft u
een leuk idee voor de invulling van deze middag. Of
wilt u iets lekkers klaarmaken of gewoon meehelpen
geef het door aan zuster Astra Hoogvliets van de Raad
van bijstand.
 
15 december: vergadering van de CVR om 11.00 uur.
24 december: hulp bij de voorbereiding van de dienst
31 december oudejaarsdienst: Wie bakt de lekkerste
oliebollen?
We hebben op 6 januari een regionale dienst dus de
oliebollen mogen ook nog. En uiteraard is andere
traktatie ook welkom. Meldt u dat bij zr Astra Hoog
vliets.
 
 
 
Terugblik op de afgelopen periode 
 
Open Monumentendag
 
Wij hebben dit jaar besloten om onze kerk alleen op
zaterdag 8 september open te stellen voor het pu
bliek. Op de zondag hebben wij onze dienst en
daarna koorrepetitie.
Het bezoek voor onze kerk als monument kwam
langzaam op gang. De meeste bezoekers kwamen
voor het korenlint. De koren hebben prachtige liede
ren ten gehore gebracht.
Die dag wordt al een paar jaar afgesloten met een
zangdienst. Dit jaar had broeder Bernhard liederen
uit Europa uitgekozen met uitleg en hoe ze tot stand
gekomen waren. Het was een mooie afsluiting.
 De Raad van bijstand zal bekijken of de kerk volgend
jaar ook alleen op zaterdag opengesteld wordt.
 
Gemeentevergadering
 
Ondanks onze goede voorbereiding waren er weinig
broeders en zusters geïnteresseerd in deze vergade
ring. Het zou kunnen dat er bij de koffietafelgesprek
ken al veel informatie wordt gedeeld. De vergadering
verliep wel vlot en konden wij naar buiten waar zr.
Judith van Aken ons weer verwend heeft op een
heerlijke BBQ.
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Oogstfeest
 
Gaven in natura werden over de plastic bakjes ver
deeld en verloot. Uit Alkmaar kregen wij een doos met
pompoenen voor de verkoop. Ook hadden wij weer
de grote mand met van alles gevuld. Ook deze werd
verloot. De grote winnaar van die dag was broeder
Mers.
Zuster Assol Bernhard liet ook dit jaar weer dia's zien
van al wat groeit en bloeit in de tuin vanaf het voorjaar
tot het begin van de herfst.
Er waren verschillende plekken in de kerk waar men
voor cake, bojo, zuurgoed, zoute lemmetjes terecht
kon. Br. Marcel Hessen heeft de loterij geleid. Helaas
ging niet iedereen met een prijs naar huis. We hadden
een fijne middag met elkaar.
 
 

Hoorn
Doop 

 

De kerkdienst was niet op de gewone plek. Omdat op
16 september de Protestantse gemeente haar start
zondag in Zwaag gepland had, moest de EBG uitwij
ken naar het Octaaf in Hoorn. Deze kerk werd zo de
plaats waar Mashaira Garweih, Jaronisha Hardy,
Fiëssa Groenfeld, Taquesha Sandel en Rodenchill
Sandel gedoopt werden. Het was een bijzondere,
vreugdevolle dienst voor de kinderen, hun familiele
den en de gemeente. Wij wensen de gedoopte kin
deren en hun ouders Gods zegen toe en hopen dat
ze zich ook verder thuis voelen in onze gemeente.
 
 
Bijbelgroep 
 
‘De Bijbel is ons grootste schat’ zingen wij. Om te on
derzoeken wat deze schat inhoud nodigen wij u uit
voor een bijbelgroep in Hoorn. Op vier bijeenkomsten
willen wij met elkaar het boek Jona lezen. Het verhaal
is velen bekend vanuit de zondagsschool. Wij kennen
de profeet die eerst wegloopt van zijn opdracht en
dan door God weer op het goede pad wordt gezet
om in Ninive de boodschap van God te verkondigen.
Dat is echter maar een kant van het verhaal. In dit
boekje is nog veel meer te ontdekken. U bent welkom
om mee te doen, als wij op zoek gaan.
De data zijn: zondag 24 februari, 24 maart, 28 april en
26 mei 2019 telkens om 16.00 uur bij een van de leden
van de Raad van bijstand thuis. U kunt bij br. Bernhard
of een van de Raad van bijstand leden meer informa
tie verkrijgen.
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Zaandam
Doop  

 

Op 30 september werden Chenoa Smith,  Cailyn
Huwaë en Shaidey Huwaë in onze kerk gedoopt.
Samen met de kinderen en hun ouders hadden wij
deze doop voorbereid. En daardoor kregen de fami
lieleden en de dopelingen een actieve rol in de dienst.
Ze verzorgden een gebed en namen ook de schriftle
zing voor hun rekening. Met de doop maken de kin
deren nu deel uit van het volk van God en wij heten
hen in ons midden welkom.
 
Vooraankondiging Kerstnachtdienst 24 december 
 
U bent bij deze van harte uitgenodigd om aanwezig
te zijn tijdens onze kerstnachtdienst. De kerstnacht
dienst vieren wij gezamenlijk met de Lutherse ge
meente op maandag 24 december aanvang 19:30
uur. Na afloop is er tijd voor elkaar met warme cho
colademelk en een heerlijk plakje kerstbrood.
Terwijl deze vooraankondiging wordt gemaakt wor
den in de maand oktober temperatuur records ge
broken. Vandaag 25°C! Dit nodigt uit tot heerlijke
wandelingen in de warme herfstzon. Of na het werk
naar de ijssalon voor een heerlijke ijscoupe. Misschien
zelfs nog een gezellige BBQ.
Maar nee terug naar de realiteit. We moeten ons even
verplaatsen naar de decembermaand. De maand
met veel donkere koude dagen. De kaarsjes komen
weer op tafel. De kerstversiering wordt van zolder
gehaald. Met een fleece deken op de bank het
kerstmenu bedenken. De agenda’s worden getrok
ken 1e kerstdag eten wij bij die, 2e kerstdag wordt er
bij ons gedineerd. Vanwege de krapte van de kerst
dagen wordt er nu ook vaak al een 3e kerstdag inge

voerd. Zodat iedereen tevreden kan worden gesteld.
Neem daarbij de vele cadeautjes die (moeten)
worden gekocht. Anders is het toch niet “gezellig”?
Gaan we weer in de komende decembermaand
weer het record breken voor wat betreft gedane
pinbetalingen?
 
Toch kijken vele medelanders niet uit naar de kerst.
Het benauwd hen om meerdere redenen, de hectiek,
de kosten, de kou. Wat je niet verwacht is het ook de
maand waarin de eenzaamheid het ergste wordt
ervaren. Zullen we met elkaar het volgende afspre
ken? Zijn er eenzame mensen in uw flat, straat, kerk,
werk, op school. Probeert u hen een beetje warmte
te geven in deze “koude” maand. Dat kan door een
kleine geste, het hoeft niet veel te kosten. Dat zijn vaak
de mooiste cadeaus die je kan geven en die men kan
ontvangen.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Raad van Bijstand Zaandam

Medewerkersdag Zaandam: Op weg naar een
groene kerk 
 
 
Op zaterdag 13 oktober 2018 hebben wij onze jaar
lijkse medewerkersdag gehouden. Het thema voor dit
jaar was: “ Op weg naar een groene kerk”. Dit thema
heeft alles te maken met het actueel thema duur
zaamheid. In verband met de opwarming van de
aarde door de toename van de CO2 (koolstofdioxi
de)uitstoot en het broeikaseffect, met als gevolg ex
treme klimaatsveranderingen. Het is daarom zeker
belangrijk om over dit thema na te denken. De och
tend werd geopend met een welkomstwoord van Ds.
Bernhard. De dagteksten werden voorgelezen en
daarna werd er gezongen. De liederen stonden ook
in het teken van de schepping, aarde, de natuur en
de mens als kroon op Gods schepping. Aan de hand
van een dia voorstelling is Psalm 104, een loflied op
de schepping, uitgebeeld met daarbij mooie natuur
beelden uit Suriname. De gevolgen van de opwar
ming van de aard zijn o.a. merkbaar door de klimaats
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veranderingen.
Een ander probleem dat daarbij komt kijken is dat
mensen niet graag uit hun comfortzone komen en
niet makkelijk open staan voor aanpassingen en
veranderingen. Het kost teveel inspanning, moeite,
geld en men is bang dat de levenskwaliteit achteruit
gaat. De gedachte is: laat de regeringsleiders maar
hun hoofd breken over dit soort vraagstukken. Er zijn
op vele organisaties die zich bezig houden met dit
vraagstuk. Denk hierbij aan Amnesty International,
Green Peace en andere milieu organisaties, maar
ook kerken.
 
Groenere kerken
 
De kerken richten zich meer op kleine aanpassingen
in hun eigen kerk en motiveren hun leden om dat ook
te doen voor zover mogelijk. Er is al zelfs een kerk die
zonnepanelen op het dak heeft geplaatst in de vorm
van een kruis. Verder worden er ook conferenties
gehouden zoals het Conciliair proces. Ook de Synode
heeft besluiten genomen om op hun manier bij te
dragen aan een “schonere wereld”, zoals het reizen
met openbaar vervoer naar de Synode bijeenkom
sten, meer vegetarisch - en minder vlees eten tijdens
vergaderingen, milieu vriendelijke producten gebrui
ken in de kerk (bijv. Fairtrade koffie). Helaas zijn bio
logische producten gemiddeld duurder. Dus de in
tenties zijn er wel, maar de realiteit dwingt som tot het
nemen van een minder milieu vriendelijke keuze.
 
“En God zeide: laat Ons mensen maken, naar Ons
beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij
hebben over de vissen der zee en over het gevogelte
des hemels en over het vee en over de gehele aarde
en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde
kruipt.”
 
Vanuit het geestelijk aspect heeft de dominee uitleg
gegeven aan de hand van dit citaat uit het schep
pingsverhaal, hoe wij als christenen kunnen omgaan
met dit vraagstuk. Hij heeft het woord “heersen”in de
context van de Bijbel uitgelegd. Heersen niet in de zin
van anderen domineren, maar de dingen goed be
heren die God ons heeft gegeven. Goede rentmees
ters zijn.
 
Aan het eind van de bijeenkomst mochten de aan
wezigen zelf aangeven wat zij proberen te doen in
hun persoonlijke huishouding en leven om bij te
dragen aan een “schonere wereld”. Hieronder een
paar van die intenties:

Scheiden van afval. Het minderen van vlees. Soms
lopen of met het openbaar vervoer in plaats van de
auto. Biologische producten gebruiken, zover de fi
nanciën dat toelaten. Efficiënter gebruik maken van
schoonmaakmiddelen/liefst ecologische middelen
kopen. Geen eten weggooien of vermorsen. Herge
bruik van bruikbare kleding en schoeisel door bijv.
verkoop of doorgeven(recyclen). Verwarming niet zo
vroeg aanzetten, wat extra dikke kleding dragen bij
kou. Zuinig omgaan met materiële goederen, niet
verbrassen. Matigheid, niet te overdadig. Het verklei
nen van onze ecologische voetafdruk (leefgewoon
ten aanpassen).
 

Na het officiële gedeelte mochten wij genieten van
een goed verzorgde biologische lunch gemaakt door
de zusters Ernie Rier-Kembel, Cynthia van Heek-Kem
bel en Lilian Stuger-Kembel. Wij willen hen van hieruit
heel hartelijk bedanken voor deze gezonde biologi
sche lunch die zij met heel veel liefde voor ons hebben
voorbereid. Verder willen wij br. Bernhard bedanken
voor de tijd en moeite die hij elke keer weer opbrengt
om deze bijeenkomsten te organiseren. Als schrijfster
van dit verslag wil ik nog enkele kanttekeningen toe
voegen. Als individu kunnen wij zeker aanpassingen
maken in ons persoonlijk leven om op kleine schaal
bij te dragen aan dit grote actuele vraagstuk. Maar
er zijn ook dingen waarover wij geen controle hebben.
Als christenen moeten wij zeker naar het geestelijk
aspect kijken. Onze verantwoordelijkheid als christen
is om vanuit het woord van God proberen te leven,
ons aan Gods geboden te houden en op een verant
woordelijke manier omgaan met alles wat God ons
geeft en vooral dankbaar zijn. Zoals de dominee zei,
een goede beheerder zijn.
 
Joan Wist
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Ter bemoediging
Gebed om over na te denken 
 
Ik vroeg om kracht en God gaf mij moeilijkheden en
zorgen om mij sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid
en God gaf mij problemen om mij te leren ze op te
lossen. Ik vroeg om voorspoed en welvaart en God
gaf mij verstand en spieren om mee te werken. Ik
vroeg om moed en God gaf mij angsten om te leren
overwinnen. Ik vroeg om liefde en God gaf mij mensen
met moeilijkheden om hen te helpen. Ik vroeg om
gunsten en God gaf mij kansen. Eindresultaat: Ik
kreeg niets waarnaar ik vroeg, maar kreeg alles wat
ik nodig had. God heeft mijn gebed verhoord.
 
Verhaal bij het gebed
 
Een man vindt een cocon van een vlinder en neemt
deze mee naar zijn huis. Op een dag verschijnt er een
kleine opening in de cocon. De man kijkt een paar
uur toe hoe de vlinder worstelt om zich door de kleine
opening naar buiten te werken. Het lijkt erop dat het
proces niet langer meer vooruit gaat. Het ziet er naar
uit dat de vlinder zover gekomen is als hij kan en niet
meer verder komt. Dus besluit de man de vlinder te
helpen. Hij neemt een schaar en knipt de rest van de
cocon open. De vlinder kan zich nu vrij eenvoudig
losmaken.
Maar de vlinder heeft een gezwollen lichaam en
verfrommelde vleugels. De man verwacht dat de
vlinder elk moment zijn vleugels zal uitslaan en het li
chaam daarmee ondersteunt. Maar dat gebeurt niet.
De vlinder besteedt de rest van zijn leven aan rond
kruipen met een gezwollen lichaam en verfrommelde
vleugels. De vlinder is nooit in staat te vliegen.

Wat de man in al zijn goedheid niet begreep was dat
de krappe cocon en de
worsteling die nodig was
om door de opening te
kruipen, de manier was om
de lichaamsvloeistof van

de vlinder in de vleugels te pompen zodat de vlinder
klaar zou zijn te vliegen als het de vrijheid had bereikt
uit de cocon.
Soms zijn worstelingen exact wat we nodig hebben in
het leven. Als we onszelf toe zouden staan zonder
obstakels door het leven te gaan, zouden we invalide
zijn. We zouden nooit zo sterk worden als wat we
kunnen zijn. We zouden nooit kunnen staan en lopen.

In verbondenheid
gedeeld
Het leven, ons leven is een reis en onze bestemming
eeuwig leven en geluk bij God! Waar en hoe vindt je
dit geluk? Daarvoor is ook de kerk, een hulp op weg
naar het beloofde land. In de gemeenschap van de
kerk vinden we de unieke ontmoeting met Christus, in
het gebed voor elkaar, in Zijn Woord en in de sacra
menten die ons sterken naar ziel, geest en lichaam.
 
Ter ondersteuning: Je hand als hulp voor je gebed.
 

De duim: bidt voor degenen die u het
meest nabij zijn.  Bidden voor de
mensen die u geliefd zijn is een “zach
te plicht.”
 
Daarna de wijsvinger: bidt voor dege

nen die onderwijzen, die zich bezighouden met de
opvoeding en de medische zorg,  de dominees/
priesters. Zij hebben steun, wijsheid nodig opdat ze
de rechte weg zouden kunnen tonen aan de ande
ren.
 
De vinger die volgt is de middelvinger (de langste).
Dat doet ons denken aan onze regeringsleiders (over
de hele wereld). Bidt voor hen die het land besturen,
voor de ondernemers en beheerders. Zij zijn het die
de toekomst van ons land bepalen en die een be
langrijke rol spelen bij de vorming van de publieke
opinie. Zij hebben de hulp van God nodig!
 
De vierde vinger is de ringvinger. Misschien verassend,
maar de ringvinger is de zwakste vinger.  Deze vinger
herinnert ons te bidden voor de zwakken en voor
degenen die veel problemen moeten oplossen of die
beproefd worden door ziekte. We worden ook uitge
nodigd te bidden voor huwelijken (denk aan de ring).
 
En tenslotte de pink. De kleinste van alle vingers, zo
klein als wij ons moeten houden voor God en voor
anderen. De kleine vinger is er om ons eraan te her
inneren dat wij voor onszelf moeten bidden.
 
You never know which footstep will bring a good twist
of life. So keep on walking!!! Happiness comes when
it is most unexepted! That’s life………
 
Een dankbare medeburger
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Omdat het zo don
ker is....

Winteractie Dorcas  
 
De wereld is donker. Niet een beetje, maar heel erg.
Het leven van de allerarmsten is uitzichtloos. Dagen
gaan voorbij waarop ze niemand zien. Oorlog zorgt
ervoor dat de nachten lang zijn. Uitsluiting maakt dat
je zeker weet dat je er niet toe doet. Anno 2018 leven
zoveel mensen in het donker. Je zou ze bijna over het
hoofd zien.
 
Omdat het zo donker is komt Dorcas deze Kerst in
actie.  Het verhaal van Bilal, een 11-jarige jongen
gevlucht uit Syrië staat centraal. Dorcas ondersteunt
jongens als Bilal, ouderen in de kou en mensen die
ook dit jaar hun oogst zagen mislukken. Met deze
programma’s kan Dorcas een lichtpunt bieden. U
ook?
 
U kunt uw bijdrage overmaken op ons rekeningnum
mer NL04 RABO 0106 2500 00 onder vermelding van
Wintercampagne - 10336. Alvast hartelijk dank!
 
Voor meer informatie: www.dorcas.nl
 

Adventsleesplan
voor lichtzoekers &
lichtbrengers

 
Jezus kwam op aarde om licht te verspreiden. Zijn
woorden en daden werkten aanstekelijk! Het zette
mensen in beweging, een beweging van licht, liefde
en vrede. Ook wij mogen Jezus navolgen en licht
ontsteken op donkere plekken.
 
Adventsleesplan
 
In dit Bijbelleesplan word je uitgedaagd om na te
denken over de betekenis van dat licht en om zelf licht
te verspreiden. Van de eerste adventszondag tot Kerst
krijg je elke dag een Bijbeltekst toegestuurd. Bij die
Bijbeltekst staat een korte uitleg en een vraag om over
na te denken of om mee aan de slag te gaan. Telkens
staat het thema ‘licht’ centraal. Word jij ook een
lichtbrenger?
 
Aanmelden
 
Meld je aan via deze link https://www.debijbel.nl/
leesplan/ en ontvang vanaf eerste advent (2 decem
ber) tot en met Kerst iedere ochtend een e-mail met
de Bijbeltekst en een vraag om over na te denken of
om mee aan de slag te gaan.
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VierKids
 
Mensen verzamelen van alles en nog wat: kleren, schelpen, speelgoed, kaarten, voetbalplaatjes, geld,
boeken, kringloopspulletjes, lego, Flipje-Tiel-jampotdekseltjes en ga zo maar door. Wat verzamel jij?
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