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Het Licht
 

Het licht, Gods witte licht, breekt zich in kleuren:
Kleuren zijn daden van het licht dat breekt.
 
Het leven breekt zich in het bont gebeuren,
En mijn ziel breekt zich als ze woorden spreekt.
 
Slechts die zich sterven laat, kan ’t leven beuren:
O zie mijn bloed dat langs de spijkers leekt!
 
Mijn raam is open, open zijn mijn deuren –
Hier is mijn hart, hier is mijn lichaam: breekt!
 
De grond is zacht van lente.
Door de bomen
Weeft zich een waas van groen, en mensen komen
Wandelen langs de vijvers in het gras –
Naakt aan een paal geslagen door de koorden,
Ziel, die zichzelve brak in liefde en woorden:
Dit zijn de daden waar ik mens voor was.
 
 
 
 
Door: Godfried van Ommering
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Voorwoord
 

Gedenken 
 
In de kerk spreken we meestal van het ‘gedenken’ van
overledenen of van het lijden van Jezus. Herdenken of
gedenken, het lijken eigenlijk dezelfde woorden, maar toch
zit er verschil in. Herdenken is iets of iemand in het verleden
weer in herinnering roepen, er weer aan denken. Zo her
denken we op 1e Paasdag tijdens de opstandingsdienst in
Haarlem, de overledenen uit onze gemeente.
 
Gedenken is meer, meer dan alleen denken aan en zich
herinneren. Gedenken heeft niet alleen met het verleden
te maken maar ook met het heden en met de toekomst.
Gedenken is het weer in het heden halen van wat vroeger
is gebeurd, op zo een manier dat het weer een plaats krijgt
in ons leven nu. Zodat het betekenis heeft of krijgt voor ons
leven nu en voor de toekomst.
 
In de Bijbel komt het woord ‘herdenken’ bijna niet voor,
maar het woord ‘gedenken’ juist heel veel. Steeds waar het
gaat over woorden of daden van God voor het volk, ge
beurtenissen of handelingen van het volk die blijvend van
betekenis zijn. Bijvoorbeeld het gedenken van het verbond
tussen God en de mensen, dat voor altijd is. Of het geden
ken van de trouw van God. En zo zijn er nog veel meer
voorbeelden te noemen.
 
Bij het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen
breekt Hij het brood en deelt de wijn met de woorden: ‘Doe
dit tot mijn gedachtenis / om mij te gedenken’. En dat doen
we dan ook regelmatig in het vieren van het Heilig Avond
maal, om zo steeds de betekenis van het leven en sterven
van Jezus voor ons in herinnering te roepen. Vooral ook om
daaruit te leven in het heden.
 
Ik wens u een gezegende veertigdagen tijd toe.
 
                                                            Nancy Bipat-Mokkum
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Overdenking
 

Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen,
genadig en liefdevol is de HEER. Psalm 111:4  
 
 
‘De mensen leren niet uit hun geschiedenis’, hoorde
ik tijdens een literatuurfestival de Surinaamse schrijf
ster Cynthia McLoyd verzuchten. Ik schrok over haar
woorden, juist uit de mond van iemand, die als geen
ander geschiedenis vertelt om mensen daarvan be
wust te maken.  Maar als ik naar onze wereld kijk, dan
moet haar wel een beetje gelijk geven. Ondanks alles
wat wij over de slavernij weten, zijn er nog steeds
mensen, die beweren dat het allemaal niet zo erg is
geweest. Er worden ook nog steeds mensen uitgebuit,
tot slaaf gemaakt, onvrijwillig aan het werk gesteld in
de bordelen, in de huishoudingen, op de bouwplaat
sen en in de mijnen in vele landen. En wij hebben er
baat bij. Ondanks dat wij de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog uitentreure hebben gehoord,
zijn er nog steeds mensen die rechts-radicale ideeën
aanhangen. Er worden opnieuw Joden uitgeschol
den, mensen in zogenaamde ‘rassen’ gerangschikt
en naties tegen elkaar uitgespeeld. En wij kijken er
niet van op. Hebben wij dan niets geleerd?
 
In de kerk herdenken wij sinds 2000 jaar de Goede
Week en vieren wij Pasen. Ik vind ieder jaar de drieslag
heel bijzonder van het Heilig Avondmaal op Witte
Donderdag, wanneer Jezus afscheid neemt van al
zijn leerlingen, de Sterfuurliturgie op Goede Vrijdag,
wanneer Hij terechtgesteld wordt en de Opstandings
dienst op 1e Paasdag, wanneer zijn graf leeg gevon
den wordt. Hier houdt een Mensenzoon de liefde en
verbondenheid met zijn medemensen in stand. Hier
ondergaat de Zoon van God willens en wetens de
diepste vernedering, die een mens kan ondergaan.
Hier toont God zijn wil en zijn kracht om de macht van
de dood te  doorbreken. En dit alles dat gebeurt,
zodat wij beter van worden. Hebben wij mensen dan
echt niet uit geleerd?
 
Ik denk dat wij in de afgelopen eeuwen wel een stuk
verder zijn gekomen op weg naar meer menselijkheid.
Want wij vinden het allang niet meer gewoon als er
zoiets als slavernij bestaat en wij zeggen er iets van
als mensen discrimineren. Radicale ideeën, vooral
van rechts, worden niet meer zomaar voor lief geno
men. Dat gebeurt nog te weinig, nog lang niet overal.

Maar er is een begin gemaakt die niet meer te stop
pen is -  daar geloof ik heilig in. Daarom bid ik met
Pasen vaak een gebed dat mij daaraan herinnert:
 
Jezus Christus, met U wil ik opstaan tegen nood en
dood,
tegen marteling en lijden, tegen armoede en ellende,
tegen haat en terreur, tegen twijfel en berusting
tegen onderdrukking en dwang.
Met U wil ik opstaan tegen alles wat het leven hindert.
Met U wil ik instaan voor alles wat het leven stimuleert.
Wees Gij met mij opdat ik met U opsta. Amen.
 
Het gebed is van de Zwitserse Franciscaan Anton
Rotzetter (geb. 1939). Ik ben blij dat ik dit heb kunnen
leren en onthouden.
 
Stefan Bernhard
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Regionaal
Uniteitsgebedswacht 
 
Een keer per jaar is onze EBG aan de beurt om de
uniteitsgebedswacht over te nemen. Dat is een ge
bedsketting die 24/7 om de aarde gaat. Op donder
dag 26 maart mogen wij een dag lang voor de kerk
en haar leden bidden. Wij zoeken zusters en broeders
die een half uur of een uur willen bidden. Geeft u zich
op na de kerkdienst of belt u met de contactpersoon
in uw deelgemeente. U ontvangt dan ook de onder
werpen en meer uitleg.
 
Omdat de eerste uren van de dag moeilijk te vullen
zijn, houden wij in de kerk in Haarlem een gebeds
nacht van 0.00 - 6.00 uur (in de nacht van 25 op 26
maart). Wilt u meedoen? U kunt zich opgeven bij br.
Bernhard.
 
Pasen vieren met kinderen 
 
Pasen is het belangrijkste feest van de kerk. En het is
een leuk feest. Maar je kan Pasen niet vieren zonder
het verhaal van de Stille Week daarbij te vertellen. Wij
nodigen alle kinderen met hun ouders of grootouders
uit voor een middag in de kerk waarbij wij terugkijken
op de Stille Week en vooruitkijken op Pasen.
 
De middag vindt plaats op zaterdag, 11 april 2020
van 14.00 uur tot en met 16.00 uur in de EBG kerk in
Haarlem. Kom en doe mee!
 
Koortreffen 2020 
 
21 t/m 24 mei a.s. wordt het koortreffen weer gehou
den. Dit keer is Wi Egi Kerki Amsterdam Zuid-oost onze
gastheer. Het kerkkoor van de EBG Haarlem en EBG
koren uit Nederland, Duitsland, Tsjechië, Denemarken
zullen weer acte de présence geven. Samen zullen zij
de puntjes op de i  zetten voor het concert in het
Amsterdamse RAI Theater op zaterdag 23 mei om
19.00 uur. Dit wordt een waar spektakelstuk, die zijn
weerga niet kent.
 
Houdt u daarom deze avond vrij. Gastartiesten als
Denise Jannah, Kenny B, Roué Verveer en een Gha
nees Gospelkoor - die een aantal liederen uit hun
repertoire zullen zingen – zullen van de partij zijn.
Een avond waar iedereen graag bij zal willen zijn.
Bestel nu daarom uw kaarten op www.forharmony.nl.

Ik ben er van overtuigd dat u deze avond nog lang
zal herinneren. Binnenkort zal ondergetekende tekst
en uitleg geven in de deelgemeentes.
 
Marcel Hessen
 
Reactie stukje over Deci in de Vierklank 
 
Hartelijk dank voor het stukje over Deci mijn man naar
aanleiding van zijn overlijden in de vorige Vierklank.
Deci was inderdaad in hart en nieren lid van de EBG.
Dat was zo sterk dat hij ondanks soms verschil van
mening binnen de EBG hij niet de intentie had over
te stappen naar mijn kerkgenootschap de PKN (Pro
testantse Kerken  Nederland). De reden dat wij  be
sloten de uitvaartdienst toch te houden in mijn kerk
was alleen vanwege het feit dat wij meer mensen
verwachtten dan de EBGkerk  Haarlem zou kunnen
bevatten. Naar mijn kerk ging hij alleen als er activi
teiten waren die voor hem interessant waren.
Alsnog bedankt voor het verhaal want zo blijft hij voor
iedereen in de herinnering.
 
Hartelijk groet, Lia Mers-Attema

Abonnement
Vierklank
Wij hopen dat u ons blad met veel plezier leest.
Enkele jaren lang moesten wij de kosten voor een
abonnement niet verhogen. Maar door hoge
productiekosten en door de fors gestegen
portokosten zijn wij toch gedwongen om meer te
vragen.
Voor de jaargang 2020 betaalt u voor een digitaal
abonnement € 7,00 (1,75 per uitgave) en € 13,50
voor de papieren editie (3,38 per uitgave). Als u
in de kerk een exemplaar koopt dan kost dat
voortaan € 4,00 per blad. Op die manier kunnen
wij de Vierklank ook in de toekomst uitbrengen
zonder geld uit andere bronnen bij te moeten
leggen.
U krijgt later dit jaar nog een herinnering voor uw
betaling. Mocht u al voor 2020 betaald hebben,
dan vragen wij u het verschil nog bij te storten.
Voor vragen over uw betaling kunt u contact op
nemen met zr. Bonoo via kantoor@ebgnoordhol
land.nl. Wij dank u voor uw begrip en medewer
king.

5



Vasten
Precies veertig dagen tot aan Pasen: het aftellen is
begonnen op 26 februari. Dit is ook het begin van de
lijdenstijd, of de vastentijd. Voor sommige christenen
betekent dat veertig dagen niet snoepen, geen alco
hol drinken of geen tv-kijken. Het zijn veertig dagen -
of eigenlijk 46, maar de zondagen tellen niet mee -
waarin juist het gebrek aan een pleziertje kan leiden
tot meer tijd voor God. Door de Bijbel te lezen bijvoor
beeld, of een keer extra per dag te bidden.
Vasten kan heel zwaar zijn, maar tegelijkertijd ook een
fijne tijd, waarin je wilskracht op de proef wordt ge
steld. Vasten is dan ook niet alleen te vinden binnen
de protestantse traditie. Met verschillende doelen en
op verschillende tijden hebben mensen zich vaker
bepaalde dingen ontzegd. Hier een klein overzicht
van vasten in religieuze en niet-religieuze tradities.

In de Bijbel 

In de Bijbel wordt op verschillende plekken gevast.
Koning David en de profeet Daniël vastten om Gods
hulp en steun te zoeken (zie: 2 Samuël 12:16; Daniël
9:3). Ook Jezus vastte veertig dagen direct na zijn
doop (Mattheüs 4:2).
 
Katholiek vasten

De protestantse traditie van vasten is gebaseerd op
de katholieke traditie. Binnen de katholieke kerk is
vasten echter een gezamenlijk gebeuren: men vast
als kerk en gemeenschap samen. Dat betekent ook
dat er vaste rituelen zijn voor deze tijd.
 
In de vastentijd is het de bedoeling dat er boetedoe
ning gedaan wordt voor de begane zondes. Dit kan
door aalmoezen geven of vasten. Er zijn twee vaste
boetedagen: Aswoensdag en Goede Vrijdag. Op die
dagen mogen alle gedoopten tussen de 18 en 60 jaar
maar één maaltijd per dag eten. Op aswoensdag
wordt er ook met as een kruisje op de hoofden van
kerkgangers getekend.
 
Ramadan
 
Een beroemde vastenmaand uit een andere religie
is de Ramadan. Moslims vasten een maand lang per
jaar, altijd de negende maand van de Islamitische
kalender. Die begint op het moment dat de maan
gezien wordt aan de vooravond van de eerste dag

van de maand. Tegenwoordig kan men uitrekenen
wanneer dat zal zijn en zijn de data van de Ramadan
ook van te voren al bekend.
In 2019 was dat in mei tot juni, in 2020 zal Ramadan
plaatsvinden vanaf eind april tot eind mei.
 
In deze maand drinken en eten moslims niet overdag,
mogen ze niet roken en worden zondes als liegen,
schelden, roddelen en vloeken extra zwaar aangere
kend.
Waarom hebben moslims een vastenmaand? In deze
periode zuiveren ze de ziel en tonen ze gehoorzaam
heid aan God. Ook is een belangrijke reden empa
thie: door honger te lijden, kan men eerder empathie
voelen voor de mensen die minder hebben in de
wereld.
 
Intermittent fasting 
 
Intermittent fasting, ook wel afwisselend vasten is een
soort dieet: men kiest er voor om een vaste periode
wel te eten en een vaste periode helemaal niets te
eten en alleen water te drinken. De afwisseling wel en
niet eten kan dagelijks zijn of zelfs wekelijks.
Neem bijvoorbeeld de 16/8-methode. Men eet dan
bewust niets meer vanaf 20.00 ’s avonds tot 12.00 ’s
ochtends. Ook de 12/12-methode is populair: tussen
20.00 ’s avonds en 8.00 ’s ochtends wordt er niets
gegeten.
Wekelijks vasten kan dan weer variëren van twee
dagen niets eten en vijf dagen wel, of vierentwintig
uur per week niets eten.
Waarom zou je zo lang niets willen eten? Mensen die
op deze manier vasten zeggen dat het hen helpt af
te vallen. Het zou helpen met vet verbranden en
daarom val je er sneller van af. Ook noemen ze een
aantal gezondheidsvoordelen: het cholesterol-gehal
te in het bloed zou sneller dalen, bloeddruk zou lager
worden en op langere termijn zou het veroudering
tegen kunnen gaan.
 
Alrun Bernhard
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Vastenmaaltijden
2020

 
‘Open UP’ 
 
Data:      donderdag, 27 februari / 5, 12, 19, 26 maart   
              2 april
Tijd:        18.00 uur (tot omstreeks 19.15 uur)
Plaats:    Kerk van de Evangelische Broedergemeente,
              Parklaan 34, 2011 KW Haarlem
 
Een initiatief van christenen uit verschillende kerken
in de binnenstad van Haarlem. Open voor iedereen,
die aandacht wil schenken aan de Vastentijd /
Veertigdagentijd.
 
'Open up' - met een knipoog naar het songfestival
later in het jaar - 'Open up' om nieuwe mogelijkheden
en partners te ontdekken met wie je de wereld een
stukje beter kan maken - 'Open up' voor kansen die
een ontmoeting met de levende God je wil bieden -
'Open up' voor de zegen van de Eeuwige voor jou en
voor de wereld waarin je leeft en de aarde waar je
onderdeel van uitmaakt.
 
In de zes weken voor Pasen stellen wij ons open voor
nieuwe woorden of oude woorden die opnieuw tot
ons komen, voor onbekenden die met ons samen
willen optrekken of bekenden die wij een tijdje uit het
oog verloren zijn.
 
Verhalen uit de Bijbel zullen ons daarbij inspireren. Dit
zijn verhalen over de mensenzoon Jezus, die ogen
opent en harten raakt, zodat vrouwen en mannen
nieuwe kansen zien in hun leven.
 
Op iedere donderdag tijdens de Veertigdagentijd /
Vastentijd bent u welkom voor een korte oecumeni
sche viering met een inspirerende overdenking vanuit
verschillende kerken, liederen en gebed. Wij sluiten
af met een eenvoudige, gezamenlijke maaltijd met
brood, fruit en thee.
 
 
 
 
 
 
 

 
U mag voor een keer aanschuiven, maar u mag ook
vaker komen. Breng wat fruit mee om te delen. Het
geld dat u uitspaart door sober te eten kunt u in de
collecte doen. De collecte van de Vastenmaaltijden
is bestemd voor het maatschappelijk centrum 'Het
open huis' in Schalkwijk.
 
De oecumenische Vastenmaaltijden zijn een initiatief
van een groep christenen uit verschillende kerken in
de binnenstad van Haarlem. Dit project wordt onder
steund door het Stadsklooster, de Raad van Kerken
Haarlem en Geloven in de stad.
Voor meer informatie: ds. Stefan Bernhard | telefoon:
06 30 38 38 82 | e-mail: bernhard@ebg.nl
 
 

7



De Grote Suriname
Tentoonstelling
“De eeuwige waarheid zit in de Surinaamse traditie
vervat” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de maand november 2019 bracht ik een bezoek
aan de Suriname tentoonstelling in Amsterdam. Bij
binnenkomst werd ik direct geconfronteerd met de
waarde van traditie en identiteit.
 
De tentoonstelling begint exact waar het moet begin
nen.  Het eerste dat mij opviel was dat de makers van
de tentoonstelling  het vermogen hebben gehad om
alle geluiden van Suriname te laten zien en te laten
horen. Het vereist  namelijk inzicht om ontwikkelingen
uit de geschiedenis van Suriname en in de tijd op de
juiste manier  in te schatten- en er zelf op te anticipe
ren. Er is heel goed nagedacht over de traditie en de
identiteit van de gehele Surinaamse gemeenschap. 
 
Ik werd onder andere diep geraakt door de rouwtafel
en door de verhalen uit de traditie van de Marrons en
de oorspronkelijke bewoners, de Indianen. Deze ver
halen weerspiegelen waar ik en mijn voorouders
vandaan komen en waar wij voor staan. De makers
hebben, voor mij, hiermee het vermogen gehad om,
net als vlammen die naar de hemel reiken, lijden en
verdriet uit de geschiedenis, om te zetten in waarde
creërende energie. In duisternis verjagend licht. Net
als de wind die ongehinderd over de uitgestrekte
aarde raast, bezit deze tentoonstelling de kracht om
alle hindernissen en problemen uit het verleden tijde
lijk uit te roeien. De tentoonstelling wast, net als helder
stromend water, alle vlekken en onzuiverheden tijde
lijk weg. Net zoals de grote aarde die de gehele flora
voedt, geeft deze tentoonstelling mij mededogende,
energie schenkende kracht.
 
Saskia Treu, februari 2020

Tijdens een gesprek in de kerk in Alkmaar vroeg ik
enkele zusters, hoe ze de tentoonstelling in de Nieuwe
Kerk in Amsterdam hebben beleefd. Ze zeiden onder
meer het volgende:
Indrukwekkend was vooral de kunstinstallatie met de
lange tafel ter herinnering aan de gedode mensen
in Moiwana tijdens de binnenlandse oorlog.

Mooi was dat mensen uit Suriname zelf vertellen hoe
hun voorouders daar terecht zijn gekomen.
Ander bezoekers vroegen ook hoe het is om in Suri
name te leven. Wij konden vertellen dat er alles ge
mengd is en dat er iedereen gemengd is (Moksi).  
Deze gesprekken waren mooi.
De tentoonstelling was goed opgezet. Maar de
emoties waren eenzijdig. Er werd veel nadruk gelegd
op de negatieve, donkere kanten van het verleden,
ook letterlijk door de verlichting. De positieve kant was
er te onderbelicht.
Goed dat Suriname voor het voetlicht wordt gehaald
en de mensen in Nederland kennis konden maken.
De locatie was niet erg geschikt voor minder invalide
bezoekers. Het was soms wat onoverzichtelijk en ver
snipperd.
Maar het was een bezoek meer dan waard. Daar kan
ik het van harte mee eens zijn.
 
Stefan Bernhard
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Vraag & Antwoord
 
Op 1 juli 2020 treedt het nieuwe donor
register in werking. Wat is dat en wat
moet ik doen?
 

 
Het ‘nieuwe donorregister’ is een nieu
we manier om te registreren of iemand
na zijn of haar overlijden organen of
weefsel wil doneren. Tot nu toe moest
je aangeven als je donor wilde zijn.

 
Vanaf 1 juli staat iedereen als donor geregistreerd
tenzij jezelf iets anders hebt aangegeven. Iedereen
zal daarom een bewuste keuze moeten maken,
vooral als u niet wilt dat na uw overlijden organen
gebruikt worden. De overheid heeft aan iedere huis
houden flyers gestuurd om op de noodzaak te wijzen,
om een keuze te maken.
 
Vanuit de EBG willen wij u geen keuze opdringen.
Maar als predikant kan ik enkele gedachten aan u
meegeven, zodat u een bewuste keuze kunt maken:
 
Orgaandonatie is een vrije keuze, die ieder mens voor
zichzelf moet maken. Het is niet leuk om over de dood
te moeten nadenken, zeker niet als we het gevoel
krijgen daartoe gedwongen te worden. Toch is het
nodig dat we er zelf over nadenken wat na ons
overlijden met ons lichaam gedaan mag worden. De
kans is groot dat onze nabestaanden in hun verdriet
om het overlijden overvraagd of overbelast raken als
zij over ons lichaam moeten beslissen en niet weten
wat onze eigen keuze in deze geweest zou zijn. Een
duidelijke beslissing bespaart onze nabestaanden
extra stress.
 
Uiteraard zijn er strikte regels die nageleefd moeten
worden voordat organen ontnomen kunnen worden.
De artsen moeten nagaan of wij toestemming gege
ven hebben en volgens een duidelijk protocol vast
stellen dat de mens ‘hersendood’ is. Pas als duidelijk
is, dat er geen activiteit in de hersenen meer is en het
sterven onomkeerbaar is, kunnen organen ontnomen
worden (NB bij nieren is dat anders. We kunnen ook
in leven een nier afstaan).
 
 

De eigen organen beschikbaar stellen voor een ziek
medemens is een daad van naastenliefde. We kun
nen ook na onze dood mensen helpen, met minder
beperkingen te leven of überhaupt te leven. Er is een
tekort aan donororganen en weefsel. Dit tekort is bij
zonder groot bij mensen van een zogenaamde ‘niet-
westerse’ afkomst.
 
Voor de opstanding is het niet dwingend noodzakelijk
dat ons lichaam intact moet blijven. De Bijbel spreekt
vaak in beelden als het over de opstanding gaat en
laat veel open. Paulus houdt ons voor, dat wij met de
opstanding ‘met een nieuw lichaam’ omkleed wor
den. Zie daarvoor 1 Korintiërs 15, vooral verzen 42-43.
 
Dit zijn argumenten die voor orgaandonatie spreken.
Wel wil ik enkele kanttekeningen plaatsen:
Sommige wetenschappers twijfelen of een hersen
dood werkelijk goed kan worden vastgesteld. Ze
stellen dat niet zeker kan worden gezegd, dat een
persoon echt dood is als de hersenen geen activiteit
meer tonen. Dat zaait twijfels bij ons. Hier kan ons de
vraag helpen: Zou de mens nog leven als de appa
raten niet meer zouden werken?
 
Het is na een hersendood noodzakelijk, dat de li
chaamsfuncties, zoals ademhaling, hartslag en
bloedsomloop kunstmatig in stand gehouden wor
den. Anders worden de organen onbruikbaar. Daar
door lijkt het voor de nabestaanden alsof hun dierba
re nog leeft, ook al is hij of zij hersendood verklaard.
Dat kan verwarring scheppen en het afscheid moeilijk
maken. Daarom is het nodig dat de familieleden de
keuze van de overledenen kennen en deze ook ac
cepteren.
 
In de Surinaamse cultuur is het afleggen en afscheid
nemen van een overledene heel belangrijk.  Maar
door een orgaandonatie gaat veel tijd voorbij tussen
overlijden en begrafenis. De kist kan in dit geval soms
ook niet meer open tijdens het afscheid of de begra
fenis. Dat vraagt om aanpassing van de rituelen.
Zover enkele overwegingen over orgaandonatie. Wilt
u een gesprek naar aanleiding van dit stuk dan kunt
u graag contact opnemen met br. Bernhard of een
andere zielzorger.
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Personalia

zr. K.C. Barron-Sedoc 10 april 85 jaar

zr. U.N. Velting-Graaven             20 april 55 jaar

zr. Slingerland-Elskamp 5 mei 75 jaar

br. W.L. Mokkum 20 mei 80 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.
In het bijzonder denken wij aan zr. Francis Conrad en br. Glenn Conrad uit Hoorn, br. Roy Bipat uit Amsterdam,
zr. Jane Lion-Sin-Tjoe, broeder en zuster Slingerland uit Haarlem. We zien ze af en toe in de dienst. Met zr. Vivien
Kortram-Nelom gaat het de goede kant op. Ze pakt de draad alweer langzaam op. Alle zieken wensen wij
van harte beterschap, heel veel sterkte en Gods nabijheid toe.
 
 
 
In memoriam
 
 
Het was een grote schok toen zr. Marjorie Jennifer Williams op 15 november 2019 plotseling, na een korte
tijd van ziekte, overleed. Ze werd 47 jaar oud en woonde in Zaandam. In het afgelopen jaar heeft zij haar
moeder en haar vader moeten begraven. Nu is zij zelf gestorven. Zij laat haar drie zoons Samudi, Vudyani en
Iyaré en haar dochtertje Tamyrah achter. In de laatste maanden voor haar dood heeft ze, zo werd verteld,
meer dan vroeger contact gezocht met haar familie. Alsof ze het gevoel had dat ze haar partner, haar
broeders en haar nichten en neefjes nodig zou hebben. Nu hebben al deze mensen de taak gekregen, om
haar kinderen bij te staan. Wij wensen hen allen dat ze door het verdriet heen de weg van het leven kunnen
gaan. En dat Jezus hen daarin een trouwe begeleider is. Daarom hebben wij op de begrafenis van zr. Mar
jorie op 26 november ook samen gezongen: ‘Ga mij niet voorbij o Heiland, ga mij niet voorbij.’
 
 
Ons bereikte het bericht dat op 19 november 2019 in Alkmaar zr. Christina Margaretha Kemmel - van den
Berg was overleden. Zij werd 75 jaar oud. Familieleden en vrienden hebben op 26 november in besloten kring
afscheid van haar genomen. Zij kwam via haar man in contact met de EBG. Ze bleef ook na zijn overlijden
met onze gemeente verbonden en kwam naar onze diensten. Maar toen haar longziekte sterker werd, heeft
ze zich meer en meer teruggetrokken. In de laatste jaren van haar leven woonde ze in verpleeghuis De Ol
denburgh in Ouddorp. Op 26 november lazen wij in het dagtekstenboekje:  ‘U wijst mij de weg naar het leven’
uit Psalm 16:11. Wij wensen zr. Kemmel-van den Berg nu een leven in de heerlijkheid toe en bidden om zegen
voor allen, die haar missen.
 
Iedere zondag middag belde zij met haar zuster in Hoorn om de kerkdiensten door te nemen die zij hadden
bezocht, iedere zaterdag ontving zij haar kinderen. Door de week ging ze trouw naar de ouderenkring in de
Ichtusgemeente in Zaandam of was ze op de dagopvang in het woonzorgcentrum de Pennemes te vinden.
Zo was het leven van zr. Georgine Cornelly Hasselbaink tot het laatst, rijk gevuld. Het geloof in God en de
verbondenheid met de mensen om haar heen hebben haar kracht en steun gegeven. In vertrouwen op haar
God en verbonden met haar dierbaren is ze op 17 november 2019 op 86 jarige leeftijd in Zaandam overleden.
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afgelegd en haar huis open gesteld voor catechisatie en andere bijeenkomsten. Later, toen de weg naar
de EBG te ver werd, heeft ze haar geestelijk thuis gevonden in de Pinkstergemeente dichterbij. Want zonder
haar geloof kon ze niet leven. Het heeft haar gedragen in moeilijke tijden. Het is daarom ook passend dat
op 23 november, de dag van haar begrafenis, de eerste vers uit haar geliefde psalm 23 in het dagteksten
boekje stond: ‘De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.’
 
Na een lang leven in de dienst van Heer is op 22  november 2019 br. Samuël Frans Leidsman overleden. Hij
werd 87 jaar oud. Meer dan tien jaar lang was br. Leidsman pastoraal werker in onze gemeente geweest, is
voorgegaan in kerkdiensten, heeft kringen begeleid, zoals Rutu in Alkmaar, heeft huisbezoeken afgelegd en
is mensen in ziekenhuizen en gevangenissen gaan opzoeken. Hij heeft daarbij steeds weer verkondigd dat
Christus een trouwe vriend is, die je nooit in de steek laat. Wij danken God voor het vele en goede werk dat
br. Leidsman voor onze gemeente en op vele andere plekken in de EBG in Nederland en in Suriname heeft
kunnen doen en vragen de Heiland van onze zielen om zijn kinderen en kleinkinderen bij te staan. Want ook
voor hen was hij een rots om op te bouwen. Br. Sam Leidsman werd op 2 december vanuit de Koningskerk
in Amsterdam begraven. Vele mensen waren gekomen om hem de laatste eer te geven. Centraal stond
daarbij de dagteksten van 22 november uit Psalm 84:4: ‘Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest
waarin zij haar jongen neerlegt…’ Ook onze broeder mag nu rusten in de nabijheid van de Heer.
 
 
‘Mijn tijd is er nog niet’ , had hij vaak gezegd, als zijn hart weer eens pijn deed. In de afgelopen jaren had hij
vaak met ziekte te maken gehad, maar het leven was al tijd weer doorgegaan. Nu is zijn lichaam op en zijn
geest moegestreden. Op 17 december 2019 is br. Jules Ronald Daniëls op 78 jarige leeftijd in Zaandam
overleden. Meer dan 37 jaar heeft hij het leven met zr. Yvonne Stap gedeeld. Zij hebben zes kinderen en
stiefkinderen mogen opvoeden en 12 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen geboren zien worden. Zijn
familieleden en vrienden beschrijven hem als een vriendelijke, hulpvaardige, goudeerlijke en soms ook
koppige man. Van deze dierbare mens moesten zij nu afscheid nemen. De crematie heeft op 23 december
2019 in Zaandam plaatsgevonden. Wij hebben daarbij gezongen: ‘Nu daagt het in het oosten, het licht
schrijnt overal, Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.’ Deze troost wensen wij zr. Stap en al de
overige familieleden en vrienden toe.
Wij gedenken ook zr. Bijnaar uit Suriname, die iedere keer dat zij bij haar kinderen in Alkmaar verbleef, trouw
onze kerkdiensten heeft bezocht.
 
Wij condoleren zr. Astrid Eimers-Dissels met het heengaan van haar zuster Hermien Lilian Azijnman-Dissels.
De uitvaart heeft plaatsgevonden op dinsdag 11 februari op de begraafplaats De Nieuwe Ooster te Amster
dam.
 
Op 9 februari overleed ook de zus van zuster Lia Mers-Attema. De begrafenis heeft plaatsgevonden op zater
dag 15 februari te Middelburg.
 
Wij wensen een ieder, die in de afgelopen weken een familielid of vriend verloren heeft, Gods zegen en troost
toe. Op 1e Paasdag, 12 april 2020, zullen wij tijdens de opstandingsdienst in Haarlem de overledenen her
denken. De dienst begint om 8.00 uur.
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Vieringen

Datum Soort viering Voorganger

1 maart 12.00 uur Regionale dienst/ Wereldgebedsdag        
in Alkmaar

De Fakkel

15 maart Preekdienst br. F. Ollivieira

5 april 11.00 uur Palmzondag Regionale Belijdenisdienst in Haarlem br. S. Bernhard

10 april 14.30 uur Goede Vrijdag br. R. Ho Ten Soeng

12 april Paasviering br. R. Ho Ten Soeng

19 april Preekdienst en Heilig Avondmaal br. S. Bernhard

3 mei 12.00 uur Regionale dienst in Alkmaar br. S. Bernhard

17 mei Preekdienst br. F. Ollivieira

Datum Soort viering Voorganger

1 maart 12.00 uur Regionale dienst/ Wereldgebedsdag         
in Alkmaar

De Fakkel

8 maart Preekdienst zr. A. Bernhard

15 maart Preekdienst br. S. Bernhard

22 maart Preekdienst br. K. Vrede

29 maart Preekdienst br. S. Bernhard

5 april 11.00 uur Palmzondag Regionale Belijdenisdienst  in Haarlem br. S. Bernhard

9 april 16.00 uur Witte Donderdag br. S. Bernhard

10 april 14.00 uur Goede Vrijdag br. P. van Aken

12 april 08.00 uur Paasochtend br. S. Bernhard

12 april 10.30 uur Paasviering br. S. Bernhard

19 april Preekdienst zr. A. Bernhard

26 april Zangdienst zr. A. Bernhard

3 mei 12.00 uur Regionale dienst in Alkmaar br. S. Bernhard

10 mei Moederdag zr. A. Bernhard

17 mei Preekdienst zr. S. Bernhard

31 mei Pinksteren zr. A. Bernhard

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

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

Datum Soort viering Voorganger

1 maart 12.00 uur Regionale dienst/ Wereldgebedsdag          
in Alkmaar

De Fakkel

8 maart Preekdienst br. S. Bernhard

5 april 11.00 uur Palmzondag Regionale Belijdenisdienst in Haarlem br. S. Bernhard

10 april 14.30 uur Goede Vrijdag met Heilig Avondmaal br. S. Bernhard

12 april Paasviering br. S. Bernhard

3 mei 12.00 uur Regionale dienst in Alkmaar br. S. Bernhard

10 mei Moederdag br. S. Bernhard

Datum Soort viering Voorganger

1 maart 12.00 uur Regionale dienst/ Wereldgebedsdag          
in Alkmaar

De Fakkel

22 maart Preekdienst br. M. Kembel

5 april 11.00 uur Palmzondag Regionale Belijdenisdienst in Haarlem br. S. Bernhard

9 april 19.30 uur Witte Donderdag / Heilig Avondmaal br. S. Bernhard

10 april Goede Vrijdag n.b.

12 april Paasdienst en Paasbrunch br. K. Vrede

26 april Preekdienst br. S. Bernhard

3 mei 12.00 uur Regionale dienst in Alkmaar br. S. Bernhard

24 mei Preekdienst (Sranangtongo) br. F. Ollivieira

Datum Activiteit Plaats

1 maart 12.00 uur Regionale dienst / Wereldgebedsdag Alkmaar

14 maart 11.00 - 13.00 uur Medewerkersdag Haarlem

26 maart Uniteitsgebedswacht  

5 april 11.00 uur Regionale Belijdenisdienst Haarlem

16 april Oudstenraad Haarlem

3 mei 12.00 uur Regionale dienst Alkmaar

30 mei Gebedswacht  

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
Bijbelclub 
 
Op 24 maart, 21 april en 26 mei starten wij met een
bijbelclub in één van de zalen van de Blije Mare. Tijd
van 14.00-15.00 uur. De middag wordt geleid door br.
S. Bernhard.
Het thema is naar aanleiding van het woord van het
jaar: Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp (Marcus:
9:24).
Een ieder is van harte welkom!
 
Avondkring
 
Elke donderdagavond van 19.30 - 21.00 begint er een
kring voor mensen die een nieuwe start willen maken
met hun geloof. De avond wordt geleid door br. A.
Domini.
 
Paaspakkettenactie 
 
De paaspakkettenactie gaat weer van start.
 
De paaspakkettenactie 2019, georganiseerd door de
Alkmaarse Raad van Kerken was een groot succes.
In samenwerking met u hebben wij 256 pakketten
kunnen bezorgen bij mensen die financieel en ook
vaak sociaal in een moeilijke positie verkeren. Het 
blijkt telkens weer dat er in onze omgeving mensen
zijn die iets extra’s hard nodig hebben. Het feest van
Pasen nodigt ook uit om solidair te zijn met onze
naasten, veraf maar ook dichtbij. Wij zullen daarom
de paaspakkettenactie in 2020 opnieuw organiseren.
Veel kerken en parochies in Alkmaar en omgeving
doen er al jaren aan mee.
 
In de weken voorafgaand aan Pasen zal opnieuw een
beroep op u worden gedaan. Exacte  informatie over
de inzameldata volgt via uw eigen parochiebestuur
of diaconie.
 
Voor het vullen van de pakketten zijn we op zoek naar
levensmiddelen en attenties voor kinderen en volwas
senen. Het gaat daarbij om houdbare levensmidde
len. Geschikt zijn bijvoorbeeld kaas (in plastic ge
seald) vlees in blik, allerlei soorten pasta´s en pasta
sauzen, rijst, koffie, koffiemelk, thee, suiker, broodbe
leg, knabbeltjes, kruiden in potjes, muesli, enzovoort.
Alcoholische dranken zijn niet geschikt. Ook allerlei
toiletartikelen (bijv. tandenborstels, tandpasta,

scheerspullenzeep, deodorant), handdoeken en
washandjes, theedoeken, kleur- en knutselboeken,
stickerboeken (geen speelgoed) zijn van harte wel
kom.
 
Kent u bedrijven die hierin behulpzaam kunnen zijn?
Dan vernemen we dat graag. Wilt u alvast een gift
overmaken voor de kosten die hiermee gemoeid zijn?
Dat kan via het rekeningnummer NL77ING
B0002685243 van de Alkmaarse Raad van Kerken o.
v.v. 'Paaspakketten 2020'. De ARK is ANBI erkend en
dus zijn uw giften aftrekbaar van de inkomstenbelas
ting. 
 
Wij hopen ook dit jaar weer op een succesvolle actie!
 
Namens de ARK,
Wim van Houten (06-18261595) en Ria de Rijke
(06-49896107) e-mail: info@alkmaarseraadvanker
ken.nl
 
 
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, een
gebed of gezellig aanschuiven voor een kopje thee.
Stap eens over de drempel en kom gerust binnen. 
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Hoorn
Ma Awytia 
 
U bent van harte welkom op de Ma Awytia bijeen
komst 2020 ten huize van br. Deyl (in Hoorn). 1 keer in
de maand, steeds op vrijdag, van 14.00 tot 16.00 uur
is er zang, gebed, dagteksten en overdenking.
 
De eerstvolgende bijeenkomst is op 6 maart om 14.00
uur. De nieuwe datum wordt steeds bekend gemaakt
op de bijeenkomst. U kunt napraten onder het genot
van koffie, thee, frisdrank en een kopje warme soep.
We hopen u te zien.
 
Zin In Hoorn 
 
“Wat is dat?” hoor ik u vragen. Scholieren van het
voortgezet onderwijs bekijken, onder begeleiding,
kerken in Hoorn. Natuurlijk staan er in de kerken
mensen klaar die de geschiedenis kennen en dit
delen met deze bezoekers.
 
De jongeren kunnen het gebouw bekijken, vragen
stellen, opmerkingen maken en zijn dan hopelijk een
ervaring rijker.
 
Natuurlijk draagt de Raad van Bijstand Hoorn zijn
steentje bij. De geschiedenis van de Evangelische
Broedergemeente zal dus niet ontbreken.
 
De Geest van God onderweg” - Pinksterpelgrimage
Hoorn
 
 
De Pinksterpelgrimage 2020 is van 22 tot en met 29
mei. In de periode van Hemelvaart tot Pinksteren vindt
iedere avond in een andere kerk een bijeenkomst
plaats. Zo zijn wij als christenen van Hoorn samen
onderweg. En de Geest van God trekt met ons mee.
De bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur.
 
Vrijdag, 22 mei in de Lourdeskapel in Zwaag
Zaterdag, 23 mei in de Protestantse kerk in
Westerblokker
Zondag, 24 mei in de Koepelkerk
Maandag, 25 mei in de Nieuw Apostolische Kerk
Dinsdag, 26 mei in de Evangelisch-Lutherse kerk
Woensdag, 27 mei in de Dorpskerk in Zwaag (EBG)
Donderdag, 28 mei in “Het Octaaf” Hoorn
Vrijdag, 29 mei in het Foreestenhuis

Bijbelstudie 
 
Ook dit nieuwe jaar willen wij de Bijbelstudie aanbie
den, ondanks de kleine trouwe groep hopen wij dat
de groep groter wordt. Op de volgende zondagen is
br. Bernhard bereid gevonden om de Bijbelstudie te
begeleiden, 29 maart; 26 april; 23 augustus en 27
september. En het thema zal zijn “Geloof en Ongeloof”
 

 
Aandacht voor de ander 
 
Op 15 december is er een bijzondere dienst geweest.
Het was avondmaal, maar wat het bijzonder maakte
is dat er een misverstand was ontstaan over waar we
die dag zouden kerken. De protestantse gemeente
had die dag de kerk zelf nodig. Gelukkig handelde
de koster gelijk door ons een schoollokaal toe te wij
zen. Ook daarin had God voorzien. Zuster Treu zou de
dienst verzorgen en vertelde dat toen ze van de kerk
naar de school liep, ze voelde dat God met haar mee
ging. De school was niet erg groot maar iedereen
vatte het goed op. Zuster Treu verwelkomde ons en
vroeg of we ons aan degene naast ons konden
voorstellen. Meestal denken we elkaar te kennen en
toch voelt dat ongemakkelijk, omdat we niet gauw
onze zusters en broeders een inkijk geven in ons leven.
Ze had een paar kleine gehaakte bloemen bij zich.
Ze gaf de opdracht om een bloem te haken en aan
iemand te geven die we niet goed kennen of zou
willen leren kennen. Ik kan niet haken dus heb ik die
opdracht niet gedaan, maar het hield mij wel bezig.
Daarom was ik zo blij toen zuster Peggy-Ann in de
volgende dienst vroeg of ze het woord mocht doen.
Ze had twee omsla
gen gehaakt voor de
dagteksten boeken.
Ze was er zo enthou
siast over en had spe
ciaal gedacht aan
een broeder die al
een tijdje bij ons kwam en zijn naam niet kende. Zijn
naam is broeder Lesley Kersenberg en hij is er zo blij
mee. De andere ging naar Nancy, omdat ze ook van
haken houdt. Ik kreeg ook een bloem wat ik kan op
spelden. Mijn nichtje kreeg ook een. Zo zie je dat
sommige diensten je aanzetten tot creatieve ideeën
en ook aanzet tot het nadenken over je medemens.
 
Eunice Plet
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Zaandam
Vooraankondiging Moederdag en Vaderdag 
 
De Raad van Bijstand Zaandam heeft besloten om
twee extra diensten te organiseren. Dat zijn onze
jaarlijkse Moeder - en Vaderdag. Op 10 mei Moeder
dag en op 21 juni Vaderdag.
 
Stichting Present Zaanstreek 
 
Stichting Present Zaanstreek is een christelijke organi
satie die zich binnen de Zaanstreek bezighoudt met
een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden
hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen
worden. Als makelaar bieden zij de mogelijkheid voor
vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten
voor mensen die te maken hebben met armoede,
een slechte gezondheid of een sociaal isolement.
Op dit moment maakt Stichting Present Zaanstreek
zich zorgen over de voortgang van de stichting. Te
weinig geld, te weinig vrijwilligers, te weinig bestuurs
leden.
Tijdens onze kerstviering hebben wij een extra collec
te gedaan voor de stichting. Hulp is hard nodig.
 
Voor meer informatie kunt u bellen 06-34662077 of
mailen naar info@presentzaanstreek.nl. Website:
www.presentzaanstreek.nl
 
High tea Stichting De Sluis 
 
Vorig jaar konden wij door middel van een extra
collecte een high tea organiseren voor de Stichting
De Sluis. Deze stichting organiseert activiteiten voor
gedetineerden in gevangenissen. Ook dit jaar heb
ben zij een beroep op ons gedaan. Op 9 mei willen
zij wederom een high tea organiseren. Dit in verband
met Moederdag. Tijdens onze paasbrunch zal er een
extra collecte gedaan worden voor de stichting. Wie
is bereid te helpen? U kunt zich opgeven bij zr. Tauw
naar.
 
Gebedsgroep “Zwakke Kracht” 
 
Iedere maandagmiddag van 14.00 – 16.00 uur komt
de gebedsgroep o.l.v. zr. Anna Bernhard bij elkaar in
de consistorie van de Maartenkerk. Bent u gestopt
met werken of vrij op de maandag dan bent u van
harte welkom.
 

Vooraankondiging Paasbrunch 2020 in Zaandam  
 
Op zondag 12 april wordt er wederom een Paas
brunch georganiseerd in onze deelgemeente Zaan
dam. Wij hebben vooraf een korte Paasdienst. In die
dienst gaat broeder Vrede voor. Na de dienst wordt
u uitgenodigd om te genieten van de Paasbrunch. 
Natuurlijk wordt er een kleine bijdrage gevraagd.
Volwassenen betalen 5 euro en kinderen 2 euro. Wij
zijn wij ook heel blij met een donatie in natura. 
In de komende diensten wordt u benaderd om te
kunnen aanmelden of u meedoet. Alvast bedankt en
we spreken elkaar heel gauw. 
 
De boekentafel  
 
Sinds 2004 is er bij de EBG Zaandam een boekentafel,
dat door zr. Anita Castillion en zr. Joan Wist met heel
veel plezier wordt verzorgd.  We hadden toen heel
veel kinderen en jongeren die trouw naar de diensten
kwamen in Het Lichtschip in de Poelenburg. En de
behoefte ontstond voor het houden van een boeken
tafel.
 
Na de verhuizing van
onze gemeente naar
de Maartenkerk van
de Lutherse Gemeen
te Zaandam, is de
boekentafel verder
ontwikkeld.  Hier werd de administratie bijgehouden
voor de verkoop van dagteksten boeken alsook an
dere christelijke lectuur, cadeaus en de verjaardag
kaarten die regelmatig werden verstuurd naar alle
bekende, betalende en geregistreerde kerkleden
waarvan de geboortedata bekend waren. De boe
kentafel heeft ook het EBG Nieuws Nederland en EBG
Nieuws ABC eilanden(Aruba, Bonaire en Curaçao)
op een papierenversie voor die leden die niet via het
internet aan dit nieuws kunnen komen.
 
Elk kwartaal dragen wij de opbrengst over aan de
penningmeester die het weer stort op de rekening van
de gemeente. Dit wordt bijgehouden zodat wij er een
beroep op kunnen doen voor de aankoop van ma
teriaal of het organiseren van een activiteit die raak
vlakken heeft met de christelijke ontwikkeling van
onze jongeren en overige kerkleden of een andere
gezamenlijke activiteit. Het afgelopen jaar hebben
we een totaal bedrag van € 475,00 overgemaakt naar
de bankrekening van EBG Zaandam.
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Voor en na de dienst kunnen bezoekers zr. Anita of zr.
Joan aanspreken tijdens de openstelling en opstel
ling van de boekentafel voor het bekijken van het
assortiment en het kopen van artikelen. Vanuit de
boekentafel vinden ook verlotingen plaats van artike
len die naar hun mening te weinig afzet vinden of
waar zij extra aandacht voor willen vragen.
Er is dus altijd iets leuks en interessants te vinden bij
de boekentafel.
 
Wij hopen nog lang hiermee verder te kunnen gaan.
 
Anita Castillion en Joan Wist

 
Feest van de Geest 2020: ‘In vuur en vlam’. 

 
In mei 2020 vindt tussen
Hemelvaartsdag en Pin
steren weer het Feest
van de Geest plaats. In
acht kerken zullen kun

stenaars een nieuw gemaakt werk tonen rond het
thema ‘In vuur en vlam’. Gedurende zes middagen
zijn de kerken open voor deze exposities van heden
daagse kunst. Het is de derde keer dat dit tweejaar
lijkse evenement in onze regio plaatsvindt.
 
De betrokken kerken en kunstenaars zijn:
Bavo Grote Markt, met Margot Berkman; https://
www.margotberkman.nl/
Bavo Leidsevaart, met Simone de Groot; https://www.
simonedegroot.nl/
Dorpskerk Santpoort, met Mariette Meijers, http://
www.mariettemeijers.com/
            i.s.m. zangeres Machteld van de Putte
Mariakerk, met Mathilde Renes; http://www.mathil
derenes.com/
Fonteinkerk, met Dané Vonk; http://www.danevonk.
nl/
Immanuelkerk, met Peet Verrijn Stuart; https://peet
verrijnstuart.nl/contact/
Pelgrimkerk, met Jeannette Eisses; https://www.jean
netteeisses.nl/
Wilhelminakerk,  met Mariska Pisam; http://www.
mariskapisam.com/  . 
 
De manifestatie vindt plaats van Hemelvaartsdag tot
en met Pinksteren, 21 mei tot 1 juni 2020.  De exposi
tiedata zijn steeds van 13.00 tot 17.00 uur:
 
Donderdag 21 mei (Hemelvaart) 
Zaterdag 23 mei
Zondag 24 mei
Zaterdag 30 mei
Zondag 31 mei(Eerste Pinksterdag)
Maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag)
 De afsluiting is op Maandag 1 juni om 17.30 uur
(kleine vesper, soep- en broodmaaltijd)
 
De bijeenkomst, waarin het Feest van de Geest in onze
regio wordt geopend door de burgemeester van
Haarlem, Jos Wienen, vindt plaats op dinsdag 19 mei,
’s middags 16.00 - 18.00 u  in de plebanie van de Bavo
aan de Leidsevaart, nr 146. Iedereen is daarbij van
harte welkom.

Haarlem
Verkoop hoofddoeken 
 
In de vorige Vierklank heb ik u verteld dat wij ter ge
legenheid van onze 275ste verjaardag op 2 decem
ber 2019 een hoofddoek hebben uitgebracht. Ze
waren verkrijgbaar in 4 kleuren te weten rood, groen,
paars en blauw en kosten € 25. De verkoop verloopt
goed. De rode is uitverkocht. Heeft u nog geen angi
sa gekocht? U kunt hiervoor elke week bij een van de
leden van de Raad van Bijstand terecht.
 
Terugblik 
 
Op zondag 2 december hebben wij onze 275ste
verjaardag gevierd. Er was een liefdemaal en uiter
aard wat lekkers bij de koffie. De dienst was goed
bezocht.
 
Op 8 december was er een jeugddienst. De muzikale
begeleiding werd gedaan door de jeugdband van
de Koningskerk. Er is tijdens de dienst een prachtige
jeugdbijbel verloot. De winnares was Chevenety
Kortram uit Purmerend.
 
Op zaterdag 21 december hebben wij het kinderkerst
feest gevierd. Deze dienst werd door de zusters Farida
deRandami, Agnes van Weel-Eersteling en Cornelly
Galant begeleid. Zuster Cornelly las het verhaal voor
van een dapper geitebokje. Met hun Kerstingels en
de tasjes gevuld met lekkers gingen de kinderen naar
huis.
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