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Voorwoord
Vertrouwen   
 
We staan aan de drempel van 2020. Voor mij wordt dit een
jaar van verandering. Een jaar met onzekerheden. Dat wat
mij vertrouwd en bekend was staat op losse schroeven. Mijn
enige houvast is mijn geloof!
 
Dit werd voor mij bevestigd door een onderwerp in een
online nieuwsbrief van het Nederlands Bijbelgenootschap:
Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen
inzicht. (Spreuken 3:5). Ik werd door de woorden uit mijn
werkelijkheid gehaald en terug gebracht naar Gods wer
kelijkheid.
 
Overgave! Wij moeten leren onszelf uit handen durven
geven. Om ons leven in grotere en sterkere handen neer
te leggen en ons erin gedragen te weten. Zijn perspectief
is dat van de werkelijkheid zelf.
 
Niet alleen in mijn of uw persoonlijk leven zijn er verande
ringen. Ook in onze gemeente staan er veranderingen te
gebeuren en ik hoop dat wij daarin op God zullen blijven
vertrouwen. En Zijn onwrikbare woord aan ons is “Wees niet
bang, want ik ben met u.”
 
Laten wij met die wetenschap 2020 ingaan. Mijn  Woord
voor het jaar is Vertrouwen.
 
 
                                                             Nancy Bipat-Mokkum
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Overdenking
Woord voor het jaar 2020: Ik geloof, kom mijn on
geloof te hulp. (Marcus 9:24)  
 
 
Vierklank: Goedemorgen, heer Marcus, fijn dat u
bereid bent om een interview te geven over een van
de  stukken uit uw Bijbelboek. 
Marcus: Ik doe dat graag. Het is altijd fijn om over
Jezus te praten. 
 
Vierklank: Maar juist daarom begrijp ik dit stukje ook
niet zo goed: ‘Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp.’
Wat bedoelde u daarmee, toe u het opschreef? Ik
bedoel: of je gelooft of je gelooft niet. Zo simpel is het
toch? 
Marcus: Nou, ik weet niet of het zo simpel ligt. U moet
begrijpen dat Jezus een bijzondere man was. Maar
je wist eerst niet zo goed wat je met hem aan moest.
De mensen van Galilea en Judea waren opgegroeid
in het besef, dat de Messias er ooit zal komen. En daar
keken wij allemaal naar uit. Maar onze ouders had
den ons ook ingeprent om niet ieder mens, die zei dat
hij de Messias was, op zijn bruine ogen te geloven. Er
waren vele zogenaamde messiassen die toen door
het land trokken en je het blauw van de hemel be
loofden. Ook Jezus werd daarom niet meteen ge
loofd. 
 
Vierklank: U vond dus Jezus in het begin
onbetrouwbaar? 
Marcus: Dat is misschien wat sterk uitgedrukt. Maar,
ik had wel eerst een zekere twijfel. Ik moest eerst kijken
of hij werkelijk was wie hij beweerde te zijn. 
 
Vierklank: Maar van uw twijfel is weinig terug te lezen
in uw boek. Wel over de twijfel van anderen. 
Marcus: Klopt. Ik heb de rol van de verslaglegger op
mij genomen. Ik heb opgeschreven wat ik opgevan
gen heb in de ontmoetingen van Jezus met anderen.
Maar dat betekent niet, dat ik mij ook niet herken in
de mensen die ik beschrijf. 
 
Vierklank: Kunt u daar een voorbeeld van geven? 
Marcus: Neem gewoon het stukje waarin de zin over
geloof en ongeloof staat. Jezus was net met drie van
de leerlingen teruggekomen van een bergtocht. Ze
hadden daar iets bijzonders meegemaakt. Pas later
begreep ik dat ze op de bergtop een soort verschij
ning hadden gezien. Ze zagen Mozes en Elia naast

Jezus staan en hadden ook de stem van God ge
hoord, die bevestigde: ‘Dit is mijn geliefde zoon’. Dat
was een sterk teken. Maar daarop aangesproken zei
Jezus, dat er nog veel onbegrip en afkeer tegen hem
zal zijn. Daarom spraken zij ook niet zo veel over die
belevenis. 
 
Vierklank: En was dat dan de aanleiding om met de
andere leerlingen over ongeloof en geloof te
spreken? 
Marcus: Nee, dat ging anders. Toen Jezus weer bij de
andere leerlingen terugkwam, stonden die opgewon
den met een groep mensen te discussiëren. Het bleek
dat een man zijn zieke zoon naar de leerlingen had
gebracht met het verzoek om de jongen te genezen.
Maar wat de leerlingen ook deden, de jongen bleef
doodziek. En dat werd hen niet in dank afgenomen.
Als de leerlingen niet konden helpen, dan zou hun
Meester ook niet te vertrouwen zijn, zo werd er ge
zegd. 
 
Vierklank: En toen greep Jezus in? 
Marcus: Ja, maar hij ging niet in discussie. Hij richtte
zich tot de vader van het kind. Het bleek trouwens om
bezetenheid te gaan, een soort epilepsie. De jongen
had er al vanaf zijn vroege jeugd behoorlijk last van
en de ouders waren ten einde raad. Ze grepen iede
re strohalm aan om de jongen te redden. Daarom
was de vader ook bij de leerlingen van Jezus geko
men. 
 
Vierklank: Die hem ook niet konden helpen. 
Marcus: Nee, dat klopt. Toch bleef de man wachten.
Dat vond ik sterk van hem. Hij wilde alles proberen. En
daarom was hij blij dat hij Jezus zelf te pakken kreeg. 
 
Vierklank: Hoe reageerde Jezus daarop? 
Marcus: In eerste instantie niet erg vriendelijk. Hij
zuchtte en schold tegen de leerlingen, alsof het alle
maal hun schuld was. Misschien hadden ze ook niet
hun best gedaan. Of misschien waren ze met hun
pogingen hun boekje te buiten gegaan. Jezus liet dat
een beetje in het midden. 
 
Vierklank: Maar de vader had ook zijn twijfels. Ik lees
hier, nadat hij Jezus nog een keer de voorgeschiede
nis had verteld: ‘Maar als u iets kunt doen, heb dan
medelijden met ons en help ons.’  
Marcus:  Ik kan dat wel begrijpen. De man had al vaak
tevergeefs ergens om hulp aangeklopt en was iedere
keer met lege handen weggestuurd. Zijn kind was nog
steeds ziek. Hij kon zijn zoon niet helpen. Als ouder is
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dat een vreselijke gedachte. Je ziet je kind lijden,
maar wat je ook probeert, niets lijkt te helpen. En ie
dereen die je om hulp vraagt, moet het laten afweten.
Dan slaat de twijfel toe. 
 
Vierklank: En toch is het verhaal nog niet afgelopen. 
Marcus: Nee, want Jezus pakt het blijkbaar anders
aan. Hij gaat niet meteen met de zoon aan de slag,
maar behandelt eerst de vader, bij wijze van spreken.
Hij sterkt zijn geloof. ‘Alles is mogelijk voor wie gelooft’,
zegt Jezus.  
 
Vierklank: Nogal een sterke uitspraak, gezien de erva
ringen van de vader. 
Marcus: Ja, maar Jezus spreekt daarmee juist de
kracht aan, die in de vader leeft en hem steeds weer
op pad laat gaan naar de volgende hulpverlener. Hij
graaft het geloof uit, dat in de man onder al de te
leurstellende ervaringen bedolven was geraakt. Hij
brengt het weer naar boven. 
 
Vierklank: En nu komt de zin over geloof en ongeloof.  
Marcus: De vader zegt dat tegen Jezus. Deze zin
maakt zo mooi duidelijk, dat in het ongeloof, in de
twijfel en de teleurstellingen, die mensen uiten, ook
het verlangen verborgen ligt, om wel te kunnen gelo
ven. Anders had de man allang opgegeven. Dit ver
langen wordt vaak gevoed door de liefde voor ande
ren, in dit geval door de liefde voor de zoon. Deze
liefde drijft de vader voort en laat hem uiteindelijk
uitkomen bij Jezus. 
 
Vierklank: Kan Jezus de vader en de zoon helpen? 
Marcus: De boze geest wordt uitgedreven, de zoon
wordt gezond. Dat gebeurde op een nogal dramati
sche manier. Maar het gaat niet om de manier, het
gaat erom dat het kind en de vader aan het leven
teruggegeven zijn. Geloof is sterker gebleken dan de
twijfel en de dodelijke ziekte van de boze geest. 
 
Vierklank: Iets wat later in uw boek nog vaker gebeurt. 
Marcus: Tot de dood van Jezus aan toe.   
 
Vierklank: Ik heb hier een afbeelding, die een kunste
nares uit onze tijd bij de uitspraak over geloof en on
geloof heeft gemaakt. Kunt u zich hierin vinden? 
Marcus: Ik ben niet zo goed in schilderijen, vooral als
ze zo abstract zijn. Maar, ik zie in de rode figuur iets
van de vader, die de grenzen van zijn ongeloof wil
oprekken en te buiten treedt. Misschien staat de rode
figuur ook voor Jezus. Ik zie daarin ook zijn kruis. Maar
dat is maar mijn bescheiden mening.   

 
Vierklank: Heer Marcus, wij danken u voor dit gesprek. 
Marcus: Ik dank u voor deze gelegenheid en wens u
veel geloof in het nieuwe jaar.  
 
 
Het gesprek voerde Stefan Bernhard namens de
Vierklank. 
Afbeelding van Stefanie Bahlinger, Mössingen, www.
verlagambirnbach.de  
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Vraag & Antwoord
 
De EBG in Haarlem viert dit jaar een
bijzonder jubileum. Wat houdt dat in?
 

 
Op 2 december 1744 werd de eerste
Oudstenraad van de EBG in Haarlem
bevestigd door Leonard Dober. Zo
staat het in de annalen van de Broe
dergemeente. Met deze handeling is

uit een kring van de vrienden van de Broedergemeen
te -  die al een tijdje in Haarlem bijeen kwam – de EBG
gemeente Haarlem gesticht. Zo kunnen wij dit jaar
vieren dat er al 275 jaar een EBG gemeente in Haarlem
bestaat.
De eerste leden waren vooral leden van de doopsge
zinde kerk, die zich tot de verkondiging van de Graaf
van Zinzendorf en de Broedergemeente aangetrok
ken voelden. Ze bleven waarschijnlijk ook lid van hun
eigen gemeenschap toen zij lid van de EBG werden.
Dubbele lidmaatschap was en is in de EBG altijd
mogelijk.
In de eerste jaren kwam de gemeenschap bijeen in
een oude herberg net buiten de stad op de grens met
Heemstede. Zij moesten uit de stad vertrekken, omdat
de Broedergemeente een slechte naam bij de toen
hervormde geestelijkheid en overheid had gekregen.
Later kwamen zij bijeen in een voormalige doopsge
zinde schuilkerkje aan het Groot Heiligland.
De Broedergemeente in Haarlem was toen heel klein.
Tot de leden hoorden broeders en zusters, die uit Zeist
en uit de Duitse Broedergemeenten naar onze regio
waren verhuisd. Soms waren ook zendelingen op
doorreis naar de zendingsgebieden in Suriname,
Zuid-Afrika enz. te gast. Ze moesten soms enkele
weken wachten tot hun boot vertrok. Tot een opleving
kwam het toen de Broedergemeente halverwege de
19e eeuw meer naar buiten kon treden. Door hun
verkondiging recht uit het hart, zondagsschoolwerk
met kinderen en hechte gemeenschap, werd de
Broedergemeente aantrekkelijk voor zoekende leden
van andere kerken. Omdat er nog in het Duits ge
preekt en gezongen werd, kwamen ook veel Duitse
inwoners van Haarlem en Amsterdam naar de Broe
dergemeente. In 1877 kon de EBG een eigen kerkge
bouw bouwen in de zich ontwikkelende wijk rond het
nieuwe spoorwegstation Haarlem. Begin van de 20e
eeuw voltrok zich een cultuuromslag. Het Nederlands

werd langzamerhand voertaal in de EBG Haarlem.
Men ging het gezangboek van de Broedergemeente
in Suriname gebruiken in plaats van het Duitse ge
zangboek en steeds meer leden uit andere Neder
landse kerken vonden de weg naar de EBG. De kerk
groeide. Er was een kerkkoor, een blazerskoor, een
broederkring, een zusterkring, zondagsschool voor de
kinderen en nog meer dingen.  
In feite functioneerde de EBG Haarlem de hele tijd als
dochtergemeente van de veel grotere en rijkere
Broedergemeente Zeist. Ze ontving veel ondersteu
ning vanuit de moedergemeente. De predikant, die
in Haarlem gestationeerd was, had ook vaak taken
voor het Zeister Zendingsgenootschap te vervullen. Hij
was actief om geld in te zamelen en contact te
houden met de vele donateurs. Daar kwam nog de
taak bij om de EBG leden, die in Amsterdam woon
den, te bezoeken en gaande weg een eigen gemeen
te in de hoofdstad op te bouwen. Dat leidde ertoe
dat in 1936 een eigen EBG in Amsterdam werd opge
richt.
Na de tweede wereldoorlog bloeide de EBG in Haar
lem opnieuw kort op, maar daarna vertrokken steeds
meer leden. De Duitse leden verhuisden, de Neder
landse leden trokken zich uit de kerk terug. Het werd
stil, zo stil dat de Oudstenraad in Zeist het advies gaf
om de kerk aan de Parklaan te verkopen en naar een
kleiner onderkomen om te zien. Dat het niet zover
kwam, heeft alles te maken met de komst van vele
broeders en zusters uit Suriname. Zij vulden de leeg
geworden kerkbanken en namen het bestuur van de
EBG Haarlem over. Een tijd lang was de pastorie van
de EBG Haarlem ook een eerste opvangplek voor
mensen die uit de kolonie naar het moederland ver
huisden. Vanuit Haarlem en Amsterdam werden ook
EBG-ers in andere plaatsen in Noord-Holland bezocht.
EBG kerkdiensten werden gehouden in diverse
plaatsen in Noord-Holland. Toen de betrokkenheid in
Haarlem weer terugliep en het werk in de andere
plaatsen intensiever werd, besloot het Provinciaal
bestuur om de EBG in Haarlem samen te voegen met
de  werkgroepen van de EBG in Den Helder, Alkmaar,
Heerhugowaard, Hoorn en Zaandam en daaruit de
EBG Noord-Holland te vormen met een gezamenlijke
Oudstenraad en beroepen predikanten.  Zo is op 20
november 1983 de EBG Haarlem opgegaan in de
nieuwe gemeente. Maar het blijft een heugelijke feit,
dat de EBG sinds 275 jaar in Haarlem aanwezig en
actief is. En dat is reden tot dankbaarheid.
 
Meer informatie: https://ilibrariana.wordpress.
com/2015/09/26/hernhutters-un-heemstede-en-haarlem/
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EBG NH 2.0: kerkdiensten en financiële
administratie
 
Het veranderproces in onze gemeente gaat verder. Nadat in de afgelopen maanden de eerste besluiten
gevallen zijn voor het samenvoegen van de deelgemeente tot één EBG Noord-Holland, worden de eerste
veranderingen in 2020 doorgevoerd. Dat betreft de data van de kerkdiensten en de samenvoeging van de
financiële administraties.
 
Per 1 januari 2020 verandert het volgende wat betreft de kerkdiensten:
1e zondag van de maand - regionale kerkdienst (afgewisseld in Haarlem om 11.00 of Alkmaar om 12.30)
2e zondag van de maand - plaatselijke kerkdiensten in Haarlem (om 10.30) en Hoorn (om 13.00)
3e zondag van de maand - plaatselijke kerkdiensten in Haarlem (om 10.30) en Alkmaar (om 12.00)
4e zondag van de maand - plaatselijke kerkdienst in Haarlem (om 10.30) en Zaandam (om 12.30)
5e zondag van de maand – plaatselijke kerkdienst in Haarlem (om 10.30)
 
Rond de kerkelijke feestdagen Pasen, Pinksteren en Kerst kan hiervan afgeweken worden. Zie het rooster in
het kerkblad of op de website voor de details. Alle leden en vrienden van de EBG zijn in elk van de kerkdien
sten welkom. U kunt dus graag gaan buurten in een andere plaats.
 
In het begin van 2020 zullen de drie bankrekeningen van het kerkblad, de rekening gebouwen en de regio
nale kas samengevoegd worden. Dat betekent voor u, de lezers van het kerkblad, dat u het abonnement
van het kerkblad naar een andere bankrekening moet overmaken. U ontvangt hierover nog bericht. Er is ook
een overgangsperiode, waarin het oude bankrekeningnummer van het kerkblad nog in werking is. Uw geld,
dat u dan al gestort heeft, gaat niet verloren.
 
In  de tweede helft van 2020 beginnen wij ook, om de bankrekeningen van de deelgemeenten samen te
voegen. Dat gebeurt stapsgewijs per deelgemeente. U zult dus op termijn ook uw kerkelijke bijdrage naar
een ander rekeningnummer moeten overmaken. U ontvangt daarover later dit jaar nog een brief met uitleg.
Tot dat moment hoeft nog geen actie te ondernemen.
 
Alvast dank voor uw medewerking. 
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Spreekuur in de
EBG Noord-Hol
land 

 
Elke dinsdag van
16:00 uur-18:00 uur 
 
Geloofsvragen? Of
heeft u vragen op
sociaal-, maatschap
pelijk- en/of juri

disch gebied, over een bepaalde kwestie die
speelt in uw leven? Dit kunnen bijvoorbeeld, naast
vragen over het geloof, ook vragen zijn met be
trekking tot uw inkomen, werk- of woonsituatie. 
U bent van harte welkom met uw vragen. Het is
belangrijk om er voor elkaar te zijn!  
 
Ook binnen de organisatie van de EBGNH is men
daarom bereid u hierover te woord te staan. Met
betrekking tot bepaalde onderwerpen is er vol
doende kennis en/of ervaring “in huis”. Mocht dat
niet het geval zijn, dan zal u worden doorverwezen
naar een persoon en/of instantie die u zeker ver
der op weg kan helpen. 
 
U kunt vanaf 14 januari 2020 elke dinsdag uw
vraag stellen van 16:00 – 18:00 
Telefonisch: 023-531 2730  
Op afspraak aan de Parklaan 34, 2011 KW Haar
lem of 24/7 via e-mail: spreekuur@ebgnoordhol
land.nl 
 
Tijdens dit spreekuur zal br. Stefan Bernhard aan
wezig zijn en afhankelijk van de vraag, als predi
kant u verder helpen of doorverwijzen (intern of
extern). Daarbij zal ook gebruik worden gemaakt
van de sociale kaart van EBGNH. 
 
Br. Bernhard wordt in deze bijgestaan door zr. Lilian
Stuger-Kembel, synodelid van EBGNH en in het
dagelijks leven werkzaam als docent Rechten en
coördinator van Het Juridisch Spreekuur van de
Hogeschool van Amsterdam.  
 
TWIJFEL NIET, MAAR STEL UW VRAAG! 
 

Wie helpt mee....
Met de Vierklank en de website EBG Noord-Holland 

 
 
In 2016 is het eerste nummer van de Vierklank versche
nen. In de afgelopen jaren is ons kerkblad gegroeid
naar een ware "glossy" magazine dat 4 keer per jaar
verschijnt. Niet alleen is ons kerkblad vernieuwd, maar
ook onze website heeft een metamorfose ondergaan.
Er wordt zowel in onze gemeente als daarbuiten po
sitief op gereageerd. We zijn er daarom ook trots op!
 
De informatie op de website moet actueel blijven en
de Vierklank moet op tijd verschijnen. Ook willen wij
het kerkblad verder ontwikkelen. Daarbij hebben wij
hulp nodig en zijn daarom opzoek naar enthousiaste
personen die mee willen denken en die:
 
• een beetje handig zijn met het werken met de
computer en ervaring hebben met Microsoft Office
(Word, Excel, PowerPoint)
• online kunnen werken en in bezit zijn van een com
puter of laptop met internet aansluiting
• bereid zijn het programma Editoo te leren om online
de Vierklank te maken
• thuis zijn in de EBG Noord-Holland.
 
De tijdsbesteding is wisselend, maar is te combineren
met een baan.
Voor de Vierklank ben je vier keer per jaar intensief
aan het werk in aanloop naar het verschijnen van het
kerkblad. En voor de website is dat 1 uur per week.
 
Heb je interesse en wil je meer informatie neem dan
contact op met Nancy Bipat-Mokkum (n.mok
kum@ebgnoordholland.nl) of Stefan Bernhard (s.
bernhard@ebg.nl)
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Vieringen

Datum Soort viering Voorganger

8 december 11.00 uur Regionale Jeugddienst in Haarlem br. S. Bernhard

21 december 14.00 - 16.00 uur Regionaal Kinderkerstfeest in Haarlem Kinderkerk

24 december 19.00 uur Kerstdienst (met The Jordan Riversingers) br. R. Ho Ten Soeng

5 januari 12.30 uur Regionale Nieuwjaarsdienst br. S. Bernhard

19 januari Preekdienst br. K. Vrede

2 februari 11.00 uur Regionale dienst met Hl. Avondmaal          
in Haarlem

br. S. Bernhard

16 februari Preekdienst br. S. Bernhard

1 maart 12.30 uur Regionale Wereldgebedsdag         De Fakkel

Datum Soort viering Voorganger

1 december Liefdemaal 275 jaar EBG Haarlem br. S. Bernhard

8 december 11.00 uur Regionale Jeugddienst br. S. Bernhard

15 december Preekdienst n.n.

21 december 14.00 - 16.00 uur Regionaal Kinderkerstfeest Kinderkerk

22 december Heilig Avondmaal br. S. Bernhard

24 december 19.30 uur Kerstnacht zr. A. Bernhard

25 december Kerstdienst br. S. Bernhard

29 december Oudejaarsdienst zr. A. Bernhard

5 januari 12.30 uur Regionale Nieuwjaarsdienst in Alkmaar br. S. Bernhard

12 januari Preekdienst br. P. van Aken

19 januari Preekdienst br. S.. Bernhard

26 januari Preekdienst br. K. Vrede

 2 februari 11.00 uur Regionale dienst met Hl. Avondmaal br. S. Bernhard

9 februari Preekdienst zr. A. Bernhard

16 februari Preekdienst zr. A. Bernhard

23 februari Zangdienst zr. A. Bernhard

1 maart 12.00 uur Regionale Wereldgebedsdag in Alkmaar De Fakkel

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

1 december Viering op 1e advent Raad van Bijstand

8 december 11.00 uur Regionale Jeugddienst in Haarlem br. S. Bernhard

15 december Preekdienst met Hl. Avondmaal zr. S. Treu/br. S. Bernhard

21 december 14.00-16.00 uur Regionaal Kinderkerstfeest in Haarlem Kinderkerk

23 december 19.30 uur Kerstdienst br. S. Bernhard

30 december 19.30 uur Oudejaarsdienst br. S. Bernhard

5 januari 12.30 uur Regionale Nieuwjaarsdienst in Alkmaar br. S. Bernhard

12 januari Preekdienst  br. S. Bernhard

2 februari 11.00 uur Regionale dienst met Hl. Avondmaal           
in Haarlem

br. S. Bernhard

9 februari Preekdienst zr. Chr. Welschen

1 maart 12.30 uur Regionale Wereldgebedsdag in Alkmaar br. S. Bernhard

Datum Soort viering Voorganger

1 december Preekdienst  op 1e Advent br. S. Bernhard

8 december 11.00 uur Regionale Jeugddienst in Haarlem br. S. Bernhard

15 december Viering op 3e Advent Raad van Bijstand

21 december 14.00-16.00 uur Regionaal Kinderkerstfeest in Haarlem Kinderkerk

24 december 19.30 uur Kerstdienst samen met de ELG br. S. Bernhard/                                                                                            
mevr. L. Derksen-Kamp

5 januari 12.30 uur Regionale Nieuwjaarsdienst in Alkmaar br. S. Bernhard

26 januari Preekdienst br. S. Bernhard

2 februari 11.00 uur Regionale dienst met Hl. Avondmaal          
in Haarlem

br. S. Bernhard

23 februari Zangdienst Gebedsgroep

1 maart 12.30 uur Regionale Wereldgebedsdag in Alkmaar br. S. Bernhard

Datum Activiteit Plaats

8 december 11.00 uur Regionale Jeugddienst Haarlem

12 december Oudstenraad Haarlem

21 december 14.00-16.00 u Regionale Kinderkerstfeest Haarlem

5 januari 12.30 uur Regionale dienst/Nieuwjaarsreceptie Alkmaar

19 - 26 januari Gebedsweek  

2 februari 11.00 uur Regionale dienst met Hl. Avondmaal Haarlem

13 februari Oudstenraad Haarlem

1 maart 12.30 uur Regionale Wereldgebedsdag 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

11



Personalia

zr. A. Eersteling                       9 december 50 jaar

zr. M. Klas                13 december 40 jaar

zr. D.F. Stuger                 19 december 25 jaar

br. J. Wesenhagen                   21 december 75 jaar

br. M. S. Kembel            24 december 50 jaar

zr. M. A. Codfried-de Vries               3 januari 50 jaar

br. L. S. Kembel  9 januari 55 jaar

zr. Y. Kembel-Nijman 14 januari 80 jaar

br. G. L. Kortram 25 januari 65 jaar

br. L. Rock 28 januari 30 jaar

br. M. Mecidi 29 januari 60 jaar

zr. J. G. Tauwnaar 28 februari 70 jaar

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

 
 
Zieken 
 
In de gemeente zijn er zieken. Wij dragen hen allen in ons gebed op en vragen om vertrouwen en om herstel. 
Alle zieken wensen wij van harte beterschap, heel veel sterkte en Gods nabijheid toe.
Op de ziekenboeg van onze gemeente zien we zr. Vivien Kortram-Nelom, zr. Olga Cairo en br. Gerard Slin
gerland. Deze zusters en broeder wensen wij Gods nabijheid en een goed herstel toe.
 
In memoriam 
 
 
Deci Mers
 
 
Br. Deci Mers heeft nog goed kunnen vastleggen hoe zijn begrafenis eruit moest komen te zien: hij zou worden
opgebaard in het Uitvaartcentrum aan de Parklaan 32, omdat hij altijd graag een praatje had gemaakt met
de medewerkers daar. De condoleance zou plaatsvinden in zijn EBG kerk aan de Parklaan met veel muziek.
En de begrafenis zou worden gehouden vanuit de kerk van de Protestantse gemeente in Haarlem- kerk Noord,
omdat dit de kerk van zijn vrouw Lia is en omdat hij daar vlakbij woonde en deze een uitwijkplaats was in
tijden dat het tussen hem en de EBG niet helemaal boterde en omdat daar meer parkeerplaatsen zijn.
Daarna zou hij begraven worden op Westerveld, mooi onder de bomen. En zo geschiedde. Op 25 oktober
hebben wij br. Deci Aäron Mers begraven. Hij is op 18 oktober 2019 op 72 jarige leeftijd overleden.
 
Br. Deci was een betrokken lid van de Broedergemeente. Hij heeft vele taken vervuld, vooral rond het kerk
gebouw en bij het opnemen van de kerkdiensten voor zieke en oudere gemeenteleden. Hij heeft ook een
tijd lang voor het kerkblad en voor het vermelden van de kerkdiensten op de website gezorgd. Techniek in
teresseerde hem, de radio en geluidsopnamen hadden zijn belangstelling. Later gebruikte hij ook graag zijn
computer om contact te houden en om informatie over Suriname te verzamelen. Hij was bekend met velen
en bij velen. Had je een vraag dan vond hij wel iemand die je kon helpen, moest je iets weten over Suriname,
dan had hij het wel ergens opgeslagen. Zo kon hij mensen van dienst zijn. Hij stond ook aan de wieg van
een bijeenkomst voor oudere Surinamers in Schalkwijk. Hij was altijd bezig. Daarin kon hij ver gaan. Hij eiste
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veel van zichzelf en van de mensen om zich heen. Dat bracht veel goeds voort, maar zorgde ook voor
conflicten. En dat was jammer.
 
Later werd het gezin belangrijker, vooral toen hij opnieuw trouwde met Lia en toen zijn zoon Roelof, uit zijn
eerste huwelijk, zelf vader werd. Grootvader zijn was een nieuwe en mooie ervaring voor hem en hij genoot
ervan. Helaas werd Deci ziek. In eerste instantie leek het allemaal mee te vallen en doorstond hij de zware
behandelingen goed. Maar later bleek de ziekte toch slopender dan verwacht. Hij werd liefdevol verzorgd,
eerst thuis en later in verpleeghuis Schoterhof. Daar is hij ook overleden.
 
Tijdens de begrafenisdienst hebben wij de dagtekst van zijn geboortedag uit Jesaja 41:4 gelezen. Het was
een vers dat hem bijzonder dierbaar was: Wie heeft dit bewerkt en gedaan? Hij Die de generaties riep vanaf
het begin! Ik, de HEERE, Die de Eerste ben, en bij de laatsten ben Ik Dezelfde. Onze broeder mag aanschuiven
aan de tafel van de Heer in het koninkrijk van God en is daar opgenomen in de grote kring van de gelovigen
uit alle tijden.
 
Guillaume Ronald Schmeltz
 
Guillaume Ronald Schmeltz was geen lid van onze kerk. Hij was Rooms-Katholiek opgevoed, maar deed ei
genlijk niet meer zoveel aan kerk en geloof. Hij probeerde wel goed te leven. Daarom wilden zijn kinderen
hem ook niet zonder zegen laten gaan. In een kerkdienst, voorafgaande aan de crematie op 17 oktober
2019 in Heerhugowaard, hebben wij samen afscheid van hun vader genomen. Daarbij bleek dat Gill, zoals
hij goed bekend stond in het dorp, sinds hij uit Purmerend naar Heerhugowaard verhuisd was, actief was op
verschillende plekken. Vooral zijn volkstuin was voor hem belangrijk, net zoals zijn kippen achter het huis. Hij
genoot ervan om voor dieren en planten te zorgen. En hij was graag bereid om de vruchten van het land
gul uit te delen aan vrienden en aan mensen die het nodig hadden. Het was bijzonder dat de afscheidsdienst
op de plek heeft plaatsgevonden, waar vroeger zijn tuin stond. Het volkstuincomplex moest wijken voor de
bouw van het nieuwe crematorium. Nu mag zijn as voeding geven aan de bloemen en bomen. En dat zou
voor hem een mooie gedachte zijn geweest. Gill Schmeltz is 84 jaar oud geworden.
 
Elize Achnes Wimpel
 
Op 8 september 2019 is zr. Elize Achnes Wimpel overleden. Ze werd 91 jaar oud. Toen ze zich, vanuit Curaçao
in Hillegom vestigde, heeft ze zich aangesloten bij de EBG in Haarlem. Alhoewel hervormd opgevoed, voelde
ze zich in onze kerk thuis. Samen met wijlen zr. Hoost kwam ze trouw naar de kerk. ‘Als je geen tijd hebt, dan
maak tijd voor de kerk’ was daarom ook haar advies aan de jongere gemeenteleden, als die klaagden het
te druk te hebben voor de kerk. Ze was altijd bereid om te helpen. Met haar ervaring als verpleegster in de
jeugdzorg en in het ziekenhuis kon ze ook menig jonge moeder op weg helpen en ondersteunen. Beroemd
waren ook haar lekkere koeken, waarmee ze mensen een hart onder de riem stak. Trouw zorgde ze voor haar
zoon Vincent. Later draaiden de rollen om. Door ouderdom en dementie werd haar wereld klein en ze trok
in het verpleeghuis van Hillegom in. Daar is ze begin september rustig ingeslapen. Met de weektekst van
zondag, 8 september wensen wij Vincent Wimpel troost en zegen toe: ‘Het geknakte riet breekt Hij niet af en
de kwijnende vlam zal Hij niet doven.’ (Jesaja 42:3)
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Alkmaar
Volkskerstzang 2019 
 
Komt u zaterdag 21 december ook naar de Grote Sint
Laurenskerk om samen de traditionele kerstliederen
te zingen en te genieten van het mooie orgel? Verder
spelen voor u het Harmonieorkest Aurora en treden
er verschillende koren op: Vrouwenkoor Canto Picas
so, het kinderkoor onder leiding van Adinda Vis en
het alom bekende Projectkoor met een solist.
 
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 en daar nodigen wij u graag voor uit. De
toegang is gratis! Er is een wel een collecte voor een
vrijwillige bijdrage bij de uitgang.
Na afloop kunt u onder het genot van een kopje
koffie of thee en een lekkere kersttraktatie nog even
gezellig napraten.
De kerk gaat om 19.00 uur open en het programma
begint om 19.30 uur. Zorgt u er vooral voor op tijd te
zijn, want we verwachten weer veel belangstellenden.
Voor verdere informatie: www.volkskerstzang-alk
maar.nl
 
Meezingen in het Projectkoor
 
In het voor deze gelegenheid samengestelde project
koor is nog plaats voor enthousiaste vrijwilligers. Je
hebt er niet meer voor nodig dan enige koorervaring
in een vierstemmig koor. Wie zin heeft is van harte
welkom om mee te komen zingen! Er zijn 6 repetities
op dinsdagavond, te beginnen op 12 november aan
de Picassolaan 20 in Alkmaar. Aanmelden bij: the
agroot@quicknet.nl
 
Kerstwandeling 2019 

 
Vrijdag 13 december gaat de kerst
wandeling voor de tiende keer van
start. De wandeling gaat langs 6 lo
caties: De Blije Mare (Balletschool
Langedijk), de kinderboerderij Reker
hout (levende kerststal), het scouting
gebouw (met The Jordan River Sin
gers), de Montessorischool op het Arkplein (acteur
en theatermaker Willem Poortvliet), bibliotheek de
Mare (Verteltheater door Marieke van den Houten)

en de Blije Mare (jongeren verzorgen een spannend
programma). In het park hoort u midwinterhoornbla
zers en nog veel meer.
Deelname is gratis. Start 18.30 uur. Duur van de
wandeling: anderhalf uur. Voor iedereen is er choco
lademelk of frisdrank. In de hal van de Blije Mare is er
een leuke kerstmarkt. Aanmelden kan via dekerst
wandeling@gmail.com of 072-5612301. Bij de aan
melding hoort u op welke locatie u start. Adres De Blije
Mare: Kajakstraat 60, 1826 DN Alkmaar.
 

Kerstviering 

 
Op 24 december vieren wij weer onze traditionele
Kresnetie. Onze dienst begint om 19.00 uur. Onze
voorganger is br. Ho-ten-Soeng en het koor The Jor
dan Riversingers zal voor ons optreden. U bent van
harte welkom. Neemt u familie en vrienden mee.
 
Open kerk in de Blije Mare 
 
Elke woensdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur
staan de deuren van de kerk voor u open. 
U kunt er terecht om een kaarsje te branden, voor een
gebed of gezellig aanschuiven voor een kopje thee.
Stap eens over de drempel en kom gerust binnen. 
 
 
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 hiervoor aan u
een bijdrage. Op de tafels staan er een aantal koffie
busjes waarin u uw bijdrage kunt doen. Vergeet u dit
niet bij de komende  kerkdienst? Alvast bedankt voor
uw bijdrage.
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Haarlem
 
Het jaar 2019 zit er al weer bijna op. Wij hebben in ons
persoonlijk leven iedere dag opnieuw de liefde en
nabijheid van God mogen ervaren. Wij hebben elkaar
weer mogen ondersteunen  en helpen bij moeilijke,
maar ook bij plezierige momenten. Wat wij ook
meemaken, hetzij plezierig dan wel droevig, vergeet
niet dat God ons steeds nabij is.
 
We hopen op een fijne feestmaand en een gelukkig
nieuwjaar.
 
Activiteiten in de komende weken
 
Op 2 december bestaat onze gemeente Haarlem 275
jaar. Ter gelegenheid daarvan wordt een hoofddoek
uitgebracht. Op zondag 1 december wordt de ver
jaardag gevierd met een liefdemaal en dan hopen
wij deze hoofddoek te laten zien, maar vooral ook te
verkopen.  De prijs voor een hoofddoek is bepaald op
25 euro. We hopen op een volle kerk en een mooie
dienst.
 
Op 8 december wordt een regionale jeugddienst
gehouden. Deze dienst zal worden begeleid door de
jongeren en br. Bernhard. Zegt het voort en neem uw
kinderen en kleinkinderen mee.
 
Op zaterdag 21 december zullen wij het kinderkerst
feest vieren. Net als vroeger na het boodschappen
doen met de kinderen, kleinkinderen, neefjes, nicht
jes, vriendjes naar de kerk. Het belooft een leuke
dienst te worden.
 
Zoals voorgaande jaren is er op 31 december geen
dienst. In de dienst van 29 december zullen wij de
jaarafsluiting doen. Wie bakt/koopt dit jaar de olie
bollen en chocomelk? Aan de koffietafel maken wij
het wel gezellig.
 
Wilt u toch naar de kerk op 31 december? De Konings
kerk en Wi Eegi Kerki hebben wel dienst. Houdt wel
rekening met het openbaar vervoer.
 
Kinderkerk.
 
Tijdens de regionale diensten is er een kinderneven
dienst. Wij rekenen op u dat u de kinderen meeneemt.
 

Koorontmoeting
 
U heeft het vast al gehoord dat in de maand mei 2020
de koorontmoeting van onze kerkprovincie zal
plaatsvinden in Wi Eegi Kerki in Amsterdam. Alle EBG
koren in Nederland doen hieraan mee. Echter, de
organistatie van dit grote evenement kost veel geld.
Denk maar aan de accomodatie voor alle dee
nemers.
Daarom wordt er een fundraisingsconcert georgani
seerd op zondag 13 december in Wi Eegi Kerki. Een
kaartje hiervoor kost 10 euro. Deze zijn verkrijgbaar bij
zr. Astra Hoogvliets. Kom genieten en steun de orga
nisatie.
 
 

Dankbetuiging
 
Hierbij willen wij u hartelijk bedanken voor uw belang
stelling en medeleven in de voor ons zo moeilijke
dagen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en
fantastische opa
 
                              Deci Aäron Mers
 
Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en condolean
ces waren voor ons een grote steun.
 
Cornelia Mers-Attema
Roelof en Daniëla
        Alistair
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Zaandam
 
Advent middag 
 
 
 
Zondag 15 decem
ber 2019 om 12:30
uur is er een Advent
middag in Het Tref
punt van de kerk.
Wij zullen samen zingen, bidden en genieten van een
hapje en een drankje. Indien iemand voor deze dag
een mooi verhaal, lied of gedicht wil voordragen is
dat van harte welkom. Geeft u dit wel even van tevo
ren op. Natuurlijk mag u ook iets lekkers klaarmaken.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de leden van
de Raad van Bijstand.
 
Eenzaamheid 
 
Er zijn de laatste tijd regelmatig reclamespotjes op de
buis over eenzaamheid. Ik heb ook naar de docu
mentaireserie gekeken over een project waarbij twee
dames bij eenzame buurtgenoten op de koffie gaan.
Heeft u last van eenzaamheid of zijn er mensen, die
u kent, die eenzaam zijn. Dan stel je vervolgens de
vraag zullen er in mijn familie, school, werk, kerk,
mensen zijn die lijden onder eenzaamheid. Want ja,
dat is het mensen lijden eronder. Wat kunt u of kunnen
wij iets betekenen voor mensen, die hieronder lijden.
Ook blijkt het niet alleen iets te zijn waar oudere
mensen last van hebben, er is ook eenzaamheid
onder de jeugd.
 
Ik sprak een tijd geleden op een verjaardagsfeest met
een van de gasten en die zei het volgende: “er gaan
soms dagen voorbij dat de enige met wie ik een ge
sprek voer mijn kat is”. Ik vond het verschrikkelijk! Hoe
is dat mogelijk dacht ik? Het betreft een alleenstaan
de dame met twee zoons, die beiden getrouwd zijn
en samen 4 kleine kinderen hebben. Ik nam het in
mijn hart de zonen en schoondochters erg kwalijk. Zij
horen haar regelmatig te bellen of te bezoeken of
niet? Mag je hen dit überhaupt kwalijk nemen. Heb
ben we het niet allemaal veel te druk? Heeft het mis
schien met de persoon zelf te maken? Heeft u weleens
een hele dag niet gesproken? U ziet het, het werpt
veel vragen op. Maar hebben we ook antwoorden?
Nee die hebben we niet 1, 2, 3. Elk geval staat natuur

lijk op zichzelf. Mij is ook altijd onderstaand bericht in
de kranten van 2013 bijgebleven.
 

 
 
 
 
 
 
Je zet er zoveel vraagtekens bij. Hoe heeft dit kunnen
gebeuren? Zou het u of iemand, die u kent, kunnen
overkomen, nee toch? De betreffende mevrouw was
74 jaar toen zij overleed. En werd dus tien jaar later
aangetroffen. Gaat u met elkaar eens in gesprek over
de volgende stelling: binnen de Surinaamse gemeen
schap kan dit niet gebeuren!
 
In de komende tijd, met de feestdagen voor de deur,
staat bij velen “gezelligheid” op het menu. Ik wil u met
klem vragen om goed in uw omgeving te speuren
naar mensen, die eenzaam zouden kunnen zijn. Het
kan een buurman zijn, een medestudent, een colle
ga, een familielid, een broeder, een zuster. Probeert
u voor hen vooral in deze ‘donkere” dagen een
lichtje in de duisternis te zijn. Het is erg belangrijk om
als individu bij een maatschappelijk/sociale groep
aansluiting te vinden. Wij als kerk bieden een ieder
de gelegenheid om met broeders en zusters in con
tact te komen om samen het geloof te belijden. Na
de dienst is er gelegenheid om te socializen. Daar is
de zondag voor gereserveerd.
 
Voor de ouderen in Zaandam is daar op de maan
dagmiddag ook de gebedsgroep “De zwakke
kracht”. De jongeren komen maandelijks bijeen o.l.v.
ds. Bernhard. De belangrijkste groep: de jonge kinde
ren missen we. Zodra zij weer komen maken wij plek
voor hen. U weet nu wat onze grootste wens is voor
2020: Laat de kindertjes weer tot Hem (ons) komen!
 
 
Vacature: Muzikale begeleiding tijdens de
diensten 

Wij zijn dringend op zoek naar
een organist die ons kan bege
leiden op het orgel.
Natuurlijk is een pianist ook van
harte welkom. Wij horen het
graag van u wanneer u iemand kent, die dit zou willen
doen.
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Reis naar Herrnhut
Een reisverslag van Marlon Stuger
 
Maandag 30 september zijn we met een groep van zeven personen vertrokken vanuit Haarlem, voor een reis
van ongeveer 9 uur naar Herrnhut. Daar aangekomen zijn we meteen naar onze kamers gegaan, omdat het
een drukke week zou worden.
 
Op dinsdag hebben we een bezoek gebracht aan het Vogtshof Provinciaal Bestuur, het Uniteitsarchief en
het “Zinzendorf Gymnasium Herrnhut”. In het Vogtshof kregen we een interessante uitleg over het samenstel
len van de dagtekstenboekjes. De teksten worden al heel lang voor elke dag van tevoren met de hand uit
daarvoor bestemde dozen getrokken. Wij werden te woord gestaan door Benigna Carstens, Iid van het
Provinciaal Bestuur. Daarna zijn we naar het Uniteitsarchief gelopen, waar de groep werd ontvangen door
de directeur, Claudia May. Zij vertelde ons in grote lijnen het levensverhaal van graaf Von Zinzendorf en hoe
de Moravische Broedergemeente aan de basis stond van de Herrnhutter Broedergemeenten. Verder toonde
zij ons als verrassing nog een aantal documenten en afbeeldingen die betrekking hadden op Suriname, o.
a. een afbeelding uit 1850 van het interieur van de Grote Stadskerk te Paramaribo.
 
Indrukwekkend was ook - het in oude stijl gebouwde - nieuwe schoolgebouw van het gymnasium. Oude stijl
van buiten, maar binnen is juist alles ontworpen en gebouwd volgens de huidige normen wat betreft duur
zaamheid en milieuvriendelijkheid.
’s Middags zijn we met een kleine groep een boswandeling gaan maken in de omgeving van Herrnhut. Een
andere groep had al in de voormiddag een bezoek gebracht aan het Heimatmuseum en de plaatselijke
begraafplaats, de Gottesacker (Godsakker).
 
Woensdag stond een bezoek aan de kerkzaal op het programma. Directeur Erdmuthe D. Frank stond ons
hier te woord. De wederopbouw van de verwoeste kerkzaal, vlak na de Tweede Wereldoorlog, illustreerde zij
aan de hand van een aantal foto’s. Ook werd uitgelegd onder welke omstandigheden de Broedergemeen
te het geloof moest belijden onder het voormalige DDR – regime.
Berthelsdorf, het dorp naast Herrnhut, was onze volgende bestemming. Op het landgoed van Nikolaus
Ludwig Graf von Zinzendorf staat het slot dat in zijn bezit was en dat toneel is geweest van vele conferenties,
ontmoetingen en samenkomsten. Zowel tijdens zijn leven als na zijn dood. De afgelopen 10 jaar zijn dit slot
en de bijbehorende koeienstal gerenoveerd; dit was organisatorisch een grote en dure klus. Het slot is zoveel
mogelijk in de oorspronkelijke staat hersteld. De koeienstal is omgebouwd tot een conferentie- feestzaal met
een 18e eeuwse ‘touch’.
 
Ik moet hier toch even bij vermelden dat ik geraakt werd door de wijze waarop met name de aanwezige
zusters, die van kleins af aan geleerd hadden hoe de kerk begonnen is en wat voor verhalen zich op welke
plekken hadden afgespeeld, nu in de gelegenheid waren om dit met eigen ogen te kunnen zien en ervaren.
 
Die middag zijn we ook naar een kerkje in de buurt geweest. Met tegenover de ingang monumenten ter
nagedachtenis aan de twee wereldoorlogen.
Vlak voor het avondeten hebben we nog de gelegenheid gehad om de ‘ Herrnhuter’ sterrenfabriek te be
zoeken en natuurlijk wat “bouwpakketten” te kopen om ze zelf in elkaar te kunnen zetten.
 
Op donderdagochtend zijn br. Stefan, br. Gerard en ik naar de ‘ Gottesacker ‘ gelopen, want ik was eerder
die dinsdag niet in de gelegenheid geweest om met de rest van de groep mee te gaan…. Ja, ik moet be
kennen dat ik mij gewoon had verslapen! En dat midden op de dag.
 
Vanaf de begraafplaats hadden we een schitterend uitzicht op Herrnhut, Berthelsdorf en de omgeving, en
helemaal vanaf de toren die midden op de heuvel van Gottesacker staat.
Broeder Stefan was daar trouwens ook met een eigen missie. Hij wilde graag weten op welke plek van de
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begraafplaats het graf van zijn overgrootvader zich bevond. Deze was namelijk in 1913 overleden en ter
aarde besteld. Maar in de loop der jaren was de precieze plek in de vergetelheid geraakt. Die ochtend
hebben we met z’n drieën het graf gezocht en hoogstwaarschijnlijk ook gevonden. De gevonden grafsteen
was met veel mos begroeid, dus de naam was niet meer te lezen. Broeder Stefan heeft zich voorgenomen
de steen een andere keer schoon te maken.
Die middag zijn we naar Zittau gegaan. Een middelgrote stad vlakbij het Pools-Tsjechische-Duitse drielanden
punt. In het kerkmuseum daar hangt het Grote Vastendoek of ‘Quadragesimale’. Op dit middeleeuwse doek
wordt de geschiedenis vanaf de schepping afgebeeld. Het is dan ook het historisch erfgoed van deze stad.
 
We waren nu dus al een paar dagen in Duitsland, maar ik had tot dan nog niet kunnen genieten van iets
waar ik al een tijdje trek in had. Ja, inderdaad. De ‘Apfelstrudel’. Compleet met vanille-ijs en/of vanillesiroop.
Op een pleintje in het centrum van dit stadje. Echt heel lekker!
 
De omgeving van Zittau, vlakbij de grens met Tsjechië, is een mooi landschap met laaggebergte, kleine
dorpen hier en daar, gelegen tussen stukken bos en akkers.
 
Tot deze avond hadden we iedere keer het avondeten in het hotel gebruikt. Deze keer was er een reservering
gemaakt bij een restaurant op een paar kilometer afstand van Herrnhut.
Een gezellig familierestaurant aan een landweggetje gelegen, met vriendelijk personeel en een ruime
voorraad aan diverse ‘Schnitzels’, ‘Suppe’ en ‘Wursten’. Ik heb heel lekker gegeten en denk dat ik dat ook
namens de hele groep kan zeggen.
 
De volgende dag zijn we vroeg opgestaan om aan de reis terug te beginnen. Onderweg zijn we gestopt voor
de nodige boodschappen en rustpauzes. ’s Avonds hebben we, net voor wij de Nederlandse grens passeer
den nog een truckersmaaltijd gegeten.
 
Ik heb deze week ervaren als een heel interessante reis met een leuke groep mensen, een goede gids en dit
alles in een prachtig gebied van Duitsland.
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