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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Evangelische Broedergemeente Noord-Holland. U vindt daarin de verslagen vanuit de vier deelgemeenten, geschreven door de Raden van bijstand en de verslagen van de Oudstenraad en de Predikant.
Op het eerste gezicht lijkt het erg op de verslagen van de afgelopen jaren. De kerkdiensten en belangrijkste
activiteiten gingen gewoon door. Maar u leest ook over de eerste stappen naar een andere manier van
gemeente-zijn.
Wij nemen langzaam afscheid van de indeling in vier min of meer zelfstandige deelgemeenten en werken
naar één gemeente toe, die méér samen-kerkt en méér samenwerkt. Dit proces is niet gemakkelijk, omdat
je bij de aanvang van iets nieuws, ook afscheid moet nemen van dierbare gewoontes en structuren. In de
gesprekken onder elkaar en de besprekingen in de besturen, hebben wij dat gemerkt. Het is ons echter
gelukt, om met elkaar uit te komen en verder te komen. Het woord voor het jaar 2019 was daarin onze
leidraad: ‘Zoek de vrede en jaag die na’ (Psalm 34:15)
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Lokaal
Alkmaar
1. Activiteiten
Pasen: Na de dienst gezamenlijk aan de brunch. Leuk om met elkaar een brunch voor te bereiden. Zo kun je
genieten van de talenten van de vrijwilligers. De ene combinatie nog leuker dan de andere.
Oogstfeest: Er zijn een aantal mandjes gevuld met fruit- en groentesoorten. Er zijn loten verkocht. Lotenverkoop was leuker dan de veiling.
Oecumenische viering: De afsluiting van de week van oecumene, georganiseerd door de ARK (Alkmaarse
Raad van kerken), was op 16 juni in de St. Jozefkerk. Dit was de laatste dienst in deze kerk. Het thema was:
“De kunst is…horen, zien en delen”. De dienst werd geleid door Erna Pijenburg, pastoor van de Oud Katholieke kerk en mw. Joke Bakker van de Doopgezindte gemeente. Een passend lied daarbij was “Bind us together Lord”.
Kerstwandeling /Kerstviering: De tiende kerstwandeling op 13 december werd georganiseerd door PKN en
EBG. Er zijn 6 locaties bezocht. Ondanks het regenachtige weer, waren er ruim 300 wandelaars. Ook dit jaar
werd de sfeer verhoogd door de The Jordan River Singers. De kerstviering was met 180 bezoekers, goed
bezocht. Dit bezoekersaantal hadden wij te danken aan de laat geplande diensten van de RK-kerk en PKN
en aan de advertenties in dagbladen. De dienst werd ook dit jaar door The Jordan River Singers opgeluisterd.
Regionale kerkdiensten in Alkmaar. Er waren 3 regionale diensten. Het is altijd fijn om gemeenteleden van
verschillende deelgemeente te ontmoeten en weer bij te kletsen. Dat geeft een warm gevoel, een leuk
samenzijn. De laatste regionale dienst was heel bijzonder. De schriftlezing kwam uit Romeinen 1:1-7. Het
thema voor de overdenking was: een voorbeeld voor een vrijwilliger.
Daarna heeft br. Bernhard aan een ieder 2 kartonnen bekers overhandigd. Op iedere beker stond een letter. Hiermee konden woordjes gevormd worden. Je kon bij je buurman of buurvrouw kijken of je samen
een woordje kon vormen. Leuke activiteit met elkaar.

2. Kringen.
Er zijn 5 groothuisbezoeken gehouden bij gemeenteleden aan huis, waarvan 2 in Heerhugowaard en drie in
Alkmaar.

3. De Raad van Bijstand
Belangrijke agendapunten waren:
Op 2 december 2018 heeft de laatste kerkdienst van de EBG in de Doopgezindtekerk van Den Helder
plaatsgevonden. De kerk wordt per 1 januari 2019 verkocht.
Wij hebben de passieve leden benaderd, want wij hebben weinig contact met hen. Dit is een probleem van
alle EBG-deelgemeenten in Nederland. Er spelen twee problemen een rol:
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(1) De wetgeving rond de privacy (AVG). Vinden de mensen (passieve leden) die jaren bij ons op de lijst
staan, het goed dat wij hun gegevens hebben? Vandaar dat we de passieve leden moeten benaderen.
(2) Vanuit de kerkorde mogen wij geen verschil maken tussen actieve leden en passieve leden.

Op 15 maart is de groep van de BHV (bedrijf hulpverlening) in de Blije Mare samengekomen om in het gebouw na te gaan wat er hangt en staat. De BHV groep bestaat uit 3 leden van de Raad van bijstand. Deze
actie volgde op een bespreking in de Oudstenraad over veiligheid in het kerkgebouw.
−
−
−
−
−
−
−

De schriftlezing zal in het Surinaams gelezen worden. De dagteksten worden in iedere dienst in het
Surinaams en het Nederlands voorgelezen.
Naast het groothuisbezoek komt er ook een Bijbelclub.
Groothuisbezoeken in 2020 beginnen om 19.00 uur i.p.v. 19.30 uur
Financiële besluiten, die op korte termijn moeten worden besproken, worden genomen door een
deel van de raad, te weten de: penningmeester, de voorzitter en de secretaris.
De raad van bijstand vergadert voortaan overdag.
In de tweede helft van het jaar zijn wij volledig overgegaan op de beamer (geen papieren liturgie
meer)
De samenstelling van de Raad van bijstand is veranderd: een lid heeft bedankt en een Oudstenraadslid is naar een andere woonplaats en gemeente verhuisd.

4. Leden
De leden waren het meest beziggehouden met:
De veranderplannen binnen de EBGN, en daar met name de afstand en de kosten om naar de kerkdiensten
te komen. De vermindering van het aantal kerkdiensten was geen onderwerp van gesprek. Het contact met
actieve leden verliep verder goed.
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Haarlem
1. Inleiding
In onze gemeente vinden veel activiteiten plaats. Zo ook in 2019. Met een kleine groep vrijwilligers is met
veel enthousiasme gewerkt. Nooit een gemopper of geklaag. Aan al deze vrijwilligers willen wij onze dank
uitbrengen en bidden om Gods zegen voor iedereen. Wij hopen dat men zich kan blijven vrijmaken om te
werken voor de Heer.
2. Vastenmaaltijden
Zoals gebruikelijk is er van 5 maart tot en met 11 april de Vastenmaaltijden gehouden. Dit is een bijeenkomst van verschillende kerken in Haarlem. Dit jaar was het thema ‘Het is gezegd - de woorden aan het
kruis’. Het aantal deelnemers was wat minder dan voorgaande jaren. Mogelijk dat de weersomstandigheden en de vergrijzing daarin een rol hebben gespeeld. De opbrengst van de collecte over de zes weken was
€ 368 en is geschonken aan Stichting Mozaïek die zich inzet voor de Nieuwe Haarlemmers.
3. Uniteitsgebedsnacht
Het hele jaar door wordt er wereldwijd in alle Evangelische Broedergemeenten gebeden (Uniteitsgebedswacht). Dit gebed gaat 24 uur door. De kleine uren waren moeilijk in te vullen. Toch lukt het ons al een paar
jaren om bij elkaar te komen van 0.00 uur tot 06.00 uur. De gebeden worden afgewisseld met zang, voorlezen of korte filmpjes over projecten in diverse ontwikkelingsgebieden van de EBG.
4. Pasen en Kerst met kinderen
We hebben op eerste Paasdag het paasfeest gevierd met de kinderen. De opkomst was minder dan wij
hadden verwacht maar het was een fijn paasfeest met de kinderen.
Evenzo hebben wij kinderkerstfeest gevierd. Dit was een regionale viering op zaterdagmiddag 21 december. De opkomst was goed. De kinderen hebben een knutselwerkje gemaakt. Twee zusters hebben de inleiding gedaan een prachtig verhaal voorgelezen over het dappere geitenbokje. De landelijke jeugdwerker
heeft de link naar de Bijbel gelegd over de geboorte van Jezus Christus.
5. Concert
Op zondag 1 september heeft een groep muzikanten bestaande uit blazers, slagwerkers en keyboardspelers
een concert gegeven voor de Nieuwe Haarlemmers (vluchtelingen en statushouders). Een van de solisten
was de Syrische Shaza Manla die de Kakoun bespeelde. (Een typische Syrisch instrument). Het optreden
heeft een uur geduurd en de opkomst was goed.
6. Open monumentendag
In september hebben wij een nogal drukke periode gehad. We hadden naast de voorbereidingen voor het
Zendingsfeest ook nog de landelijke cursus en de Open monumentendagen. Bij de Open monumentendagen doen wij mee aan het korenlint. In 2019 hebben wij voor het eerst maar één dag aan de Openmonumenten dagen deelgenomen. Wij hebben hiervoor gekozen omdat er op de zondag na de dienst nog
een koorrepetitie is. Dit is goed bevallen en gehoopt wordt, ook in 2020 maar één dag de kerk open te
stellen voor bezoekers en koren.
7. Landelijke cursussen
Ook in het afgelopen jaar zijn in de maanden september, oktober en november op een zaterdag, landelijke
cursussen verzorgd door broeder Bernhard. Al deze deelnemers zijn actief in hun eigen gemeente op ver-
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schillende gebieden. Zij laten zich heel positief uit over de inhoud en presentatie van de cursus. Ook de
catering van onze gemeente wordt geprezen.
8. Oogstfeest
Op 13 oktober hebben wij weer het Oogstfeest gevierd. Er werden loten verkocht. Iedereen kon een bakje
met daarin de gaven winnen. Er was ons een sierkachel geschonken door een broeder met de bedoeling die
te verloten. Daarnaast hebben wij een mand gevuld met levensmiddelen voor de verloting.
9. Verjaardag Gemeente
Op 2 december was onze gemeente jarig. Twee honderd en vijfenzeventig jaar. Dat is een mijlpaal dat gevierd moest worden. We hebben ervoor gekozen om een dienst met liefdemaal te houden. Wel waren we
van mening dat onze kerk een hoofddoek verdiende. Wij hebben een drukker uit België bereid gevonden
om het voor ons te maken. We hebben 100 hoofddoeken laten maken in de kleuren rood, paars, groen en
donkerblauw. De prijs van de hoofddoek is 25 euro.
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Hoorn
1. Activiteiten
•

•
•
•

Een zuster uit Groningen heeft in juni een onderzoek gedaan naar de religieuze identiteitsvorming
onder EBG-leden of mensen met een EBG-achtergrond. Dit, met een Verhalen café, gehouden in de
gemeenschappelijke ruimte van Ma Awitja.
In de Raad van bijstands vergadering van 7 juli is besloten om haar een stageplek te geven binnen
onze gemeente. Zij zal dan door br. Bernhard worden begeleid.
In augustus is de regionale dienst bij ons gehouden, waarbij wij een mooie opkomst hebben gehad
uit de verschillende deelgemeenten.
De gezamenlijke dienst met de Protestante gemeente wordt opgevoerd van 1 (in maart) naar 2
keer (in november).

2. Kringen
•
•

Het is een prettig samenzijn, eens in de maand ten huize van een gemeentelid, in Ma Awidja . Met
deze groep bezoekers is er op de vrijdagmiddagen, Bijbelstudie gehouden. Het thema was “Jona”
Ook dit jaar is er een grote gemeente vergadering gehouden, waarbij het reilen en zeilen van onze
gemeente is besproken met de aanwezigen. In deze vergadering heeft de RvB haar zorg uitgesproken over de continuïteit en de dringende vraag om versterking en hulp in het werk.

3. Raad van bijstand
Met grote weerstand en teleurstelling heeft de RvB toch ingestemd met het proces van vernieuwing binnen
EBGNH. Een punt van zorg was dat wij onze diensten zouden moeten opgeven. Gelukkig wordt de soep niet
zo warm gegeten, als die wordt opgediend. En hebben wij vrede met de aanpassingen in de plannen wat
enige rust biedt.
De RvB heeft een moeilijk jaar achter de rug, doordat wij te kampen hebben gehad met afwezigheid door
ziekte van de voorzitter en twee andere leden. Hierdoor was het niet makkelijk en moesten wij in afgeslankte samenstelling vergaderen en handelen.
Belangrijke besluiten waren: 1. Het continueren en uitbreiden van de gezamenlijke diensten met de Protestantse gemeente van de Dorpskerk; 2. Het voortzetten van onze kerkdiensten in de Dorpskerk ondanks de
contract wijzigingsvoorstellen van de PKN Hoorn.

4. Leden
Wat de gemeente het meest heeft beziggehouden is toch wel hoe het verder moet met onze kerk. Daarnaast was er redelijk goed contact met de leden in de kerkdiensten, de bijeenkomsten in Ma Awidja. Wij
hebben ook grote zorgen gehad door de vele zieken onder onze trouwe leden.
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Zaanstad/Purmerend
1. Inleiding
De Maartenkerk, bevindt zich in het centrum van Zaandam. De kerk wordt gehuurd van de Evangelisch Lutherse Gemeente (ELG). Na de buitenkant, heeft nu ook de
binnenkant van de Maartenkerk een professionele renovatie ondergaan. Met complimenten aan de ELG die
deze renovatie heeft geleid. Wel hebben de werkzaamheden er een enkele keer toe geleid dat wij tussen de
bouwsteigers diensten hebben gehouden. Maar gezien
het mooie resultaat, zijn de ongemakken te verwaarlozen.
Elke eerste zondag van de maand werd de dienst geleid door ds. S. Bernhard in één van de deelgemeenten.
In Zaandam zijn er verschillende voorgangers geweest. Jammer genoeg is een van hen ons komen te ontvallen. De gebedsgroep heeft ook dit jaar een dienst voor haar rekening genomen. Het thema was “Een luisterend oor”.
Er waren twee broeders die onze diensten op het orgel of de piano hebben begeleid. Eind december hebben wij afscheid genomen van één van hen. In de dienst van 15 december werd hij in de bloemetjes gezet.

2. Bijzondere Activiteiten
* Paasbrunch: De organisatie van deze gecombineerde dienst bestaande uit een preek/overdenking en na
afloop een brunch, was weer in goede handen van de werkgroep. De opkomst was iets minder dan voorgaande jaren. Waar dat aan gelegen heeft, is niet te verklaren.
* Belijdenis: Op 14 april hebben zeven jongvolwassenen hun belijdenis afgelegd. Grotendeels uit één familie.
* Oogstfeest: Zondag 20 oktober werd de Oogstfeestdienst gevierd. Na afloop van de dienst was er zoals
altijd verkoop en nuttigen van de “oogst”.
* Kerstviering: Ieder jaar wordt gezamenlijk met de Lutherse kerk de kerstviering gehouden. Met een mooi
kerstverhaal geschreven door de scriba van de Lutherse gemeente werd de dienst door Broeder Bernhard
en het optreden van de Morgenstercantorij in goede banen geleid. Na de dienst is er altijd kerstbrood, chocolademelk, een hapje en een drankje.

3. Kringen
Gebedsgroep “De Zwakke kracht”: Iedere maandagmiddag komt deze gebedsgroep bij elkaar in het Trefpunt van de Maartenkerk. De gebedsgroep bestaat uit de ouderen binnen de gemeente. Zij verzorgen ieder
jaar een preekdienst. Mede door de waardevolle bijdrage die zr. Anna Bernhard verleent aan deze groep,
lukt het ze nog steeds om met boeiende thema’s/overdenkingen de maandagen in te vullen. Toch heeft
menigeen in de groep te kampen met ouderdomskwalen. Maar ondanks dat geven zij niet op. Binnen de
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gebedsgroep zijn er ook ouderen die voor lange tijd naar Suriname vertrekken. De zuster die jarenlang de
groep geleid heeft bezoekt wegens haar gezondheid de bijeenkomsten ook niet meer.
Gebedswacht: Onder leiding van een zuster wordt er door Zaandam altijd meegebeden met de gebedswacht. Deze belangrijke gebedsketen wordt zo in stand gehouden.

4. Ontwikkelingen in de gemeente en de Raad van Bijstand
Dit jaar zijn er geen noemenswaardige ontwikkelingen geweest in de gemeente. Wel is het zo dat door het
ontbreken van een eerste zondag van de maanddienst de kerkgangers die niet kunnen/willen afreizen naar
andere gemeentes slechts 1 x per maand een dienst bezoeken. Ook missen wij enkele trouwe bezoekers
die door hun ouderdom en/of ziektes de diensten niet meer kunnen bijwonen. Via huisbezoeken blijven wij
met hen in contact.
De secretaris van de raad van bijstand heeft in december haar functie neergelegd. Binnen de gemeente
moeten wij op zoek gaan naar nieuwe leden voor de Raad van Bijstand

5. Verwachtingen 2020
Door het centraliseren van de 1e zondag diensten van de maand in één van de gemeenten, is er ook door
leden van Zaandam aan menig regionale dienst deelgenomen. Deze diensten werden door de Zaandammers redelijk tot goed bezocht. In 2019 is er al een begin gemaakt met de eerste zondag regionale diensten
in de deelgemeenten. Verder zal de uitkomst van de conferentie van “Vier naar Twee gemeenten” langzaam zijn beslag gaan krijgen. Het is op dit moment de vraag of dit voor onze gemeente gevolgen zal hebben. Het houdt de gemoederen binnen de gemeente wel bezig.
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Regionaal
Regionale Activiteiten
Met Regionale Activiteiten bedoelen wij de evenementen en kerkdiensten die voor alle vier deelgemeenten
van de EBG Noord-Holland gezamenlijk plaatsvinden. In het kader van het veranderingsplan EBG NoordHolland 2.0 willen wij steeds meer nadruk leggen op deze gezamenlijke activiteiten.
In de eerste plaats zijn dat de maandelijkse kerkdiensten, die regionaal plaatsvinden. In 2019 waren dat 12
kerkdiensten, meestal op de eerste zondag van de maand. In deze kerkdiensten ontmoetten de zusters en
broeders uit Alkmaar, Haarlem, Hoorn en Zaanstad elkaar en vieren samen de diensten. De inhoud en de
vorm van deze kerkdienst waren wisselend. Soms hebben wij aandacht geschonken aan de tijd van het
kerkelijk jaar zoals het begin van de Lijdenstijd, soms hebben wij bijzondere feesten gevierd zoals de belijdenis van zeven jongeren op Palmzondag of de Augustusmaand en soms hebben wij een speciaal onderwerp voor het voetlicht gehaald, zoals met Vrouwengebedsdag in maart of met een Jeugddienst in december. De inhoud en de vorm van de kerkdiensten werden gewaardeerd, maar het blijft een beperkte groep
gemeenteleden die aan deze kerkdiensten deelneemt. Enkele gemeenteleden zijn niet in staat of niet bereid om buiten hun deelgemeente te kerken. Anders dan verwacht, zijn dat meestal niet de ouderen onder
ons.
Naast de kerkdiensten waren er vooral twee evenementen die gemeenteleden uit de diverse plaatsen bij
elkaar hebben gebracht.
Dat was ten eerste de sport- en spelmiddag op zaterdag, 6 juli in Zaandam. Er waren omstreeks zestig mensen aanwezig. Traditioneel vormt een estafette met verschillende spelletjes het hart van deze dag. Jong en
oud deden daaraan fanatiek mee en het winnende team ontving een wisselbeker en T-shirts met de opdruk
‘Happy te be a Moravian’. De afsluiting vormde een BBQ, waarbij zich ook de broeders van de EBG van hun
beste kant lieten zien. Helaas was het weer niet zo goed, maar dat deed aan de goede stemming geen afbreuk.
De tweede activiteit waren de bezinningsdagen in november. Wij hadden dit jaar voor het thema ‘Zwart en
wit – de Bijbel en discriminatie’ gekozen. Dit onderwerp sprak blijkbaar aan, want de opkomst was met
ruim twintig deelnemers beter dan in 2018. Bijzonder blij waren wij dat er ook jongeren aanwezig waren.
Wij hebben verschillende teksten uit de evangelies gelezen en ons daarbij afgevraagd of er wel of niet sprake was van discriminatie. Duidelijk werd dat ook in Bijbelse tijden scheidslijnen getrokken werden tussen
groepen van mensen en dat het niet altijd gelukt is om deze grenzen te slechten. Ook Jezus had hiermee te
maken. In de afsluitende kerkdienst hebben wij onze wensen en gedachten in gebeden voor God gebracht.

12

Vrouwengroep ‘De Fakkel’
Om het vrouwenwerk in onze gemeente beter te structuren is ervoor gekozen om de vrouwensoos Zaandam en de zusterkring “De Fakkel” in 2019 samen te voegen. Het vrouwenwerk valt vanaf dan onder de
naam “De Fakkel”. De leiding van de zusterkring is voorlopig nog in handen van vier zusters.
Met “De Fakkel” willen wij vrouwen in onze gemeente inspireren, samenbrengen, omzien naar elkaar; ons
geloofsleven verdiepen en onze talenten ontwikkelen. Dit willen wij doen door een aantal bijeenkomsten te
organiseren, maar ook samen excursies te doen en workshops te volgen.
Het thema in 2019 was: In vuur en vlam. Het vuur in het vrouwenwerk in de EBG Noord-Holland moet weer
aangewakkerd worden. Dit kunnen wij alleen als wij door Gods Geest worden geïnspireerd, dus in vuur en
vlam worden gezet!
We hebben een WhatsApp Bijbelstudie challenge gedaan, gebruik makend van het werkboek over de Heilige Geest, zijn vruchten en gaven. Zo stimuleerden wij de zusters om actief met het onderwerp bezig te zijn
en op onderzoek uit te gaan.
Wij hebben ook een themabijeenkomst over borstkanker met een ervaringsdeskundige uit Amsterdam
georganiseerd en geld ingezameld voor Pink Ribbon. De sport en Spel dag was goed bezocht, het weer
gooide roet in het eten, het was een regenachtige dag.
Komend jaar wil “De Fakkel” zich concentreren om méér structuur aan te brengen in de groep en meer
zusters actief deel te laten nemen.

Broedergroep De Club van Paulus
Wij hebben in 2019 een stilstaan of hollend jaar achter de rug gehad, en veel heeft nog steeds te maken
met de valse start. De uitnodiging bij de oprichting ging alleen naar de broeders van deelgemeente Alkmaar
eo.
Bij de eerstvolgende vergadering zullen uitnodigingen uitgaan naar alle broeders van EBG Noord-Holland
(Alkmaar, Haarlem, Hoorn en Zaandam). Vier broeders hebben te kennen gegeven het huidige bestuur te
willen steunen. Binnenkort vergaderen wij over het jaarprogramma en na goedkeuring van het bestuur
sturen wij het naar de Oudstenraad.
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Oudstenraad
De Oudstenraad is het bestuur van de Evangelische Broedergemeente. Deze raad telt zes gekozen leden,
twee ambtshalve leden en één toegevoegd lid. De vertegenwoordiger van de Synode neemt als gast deel
aan de zittingen van de raad.
De Oudstenraad heeft in 2019 zeven keer vergaderd. Daarnaast was er in januari een vergadering samen
met de Raden van bijstand. Deze raden organiseren die activiteiten in de vier deelgemeenten. Op 23 maart
heeft onder verantwoordelijkheid van de Oudstenraad ook voor het eerst een algemene ledenvergadering
van de gehele EBG Noord-Holland plaatsgevonden.
In al deze vergaderingen was het veranderplan EBG Noord-Holland 2.0 het voornaamste gespreksonderwerp. De gesprekken en besluiten gingen vooral over de verdere organisatie van de kerkdiensten en de
inrichting van de financiële administratie van de gemeente. Het bleken beide ingewikkelde en controversiele onderwerpen te zijn, die veel aandacht vroegen. Ze waren ingewikkeld omdat verschillende aspecten
daaraan verbonden waren. Ze waren controversieel omdat verschillende belangen een rol speelden. De
Oudstenraad heeft veel aandacht aan besteed en geprobeerd om met de verschillende meningen, die in de
Raden van bijstand en onder de gemeenteleden leven, zo goed mogelijk rekening te houden.
Het resultaat van al deze besprekingen is, dat vanaf 2020 het aantal kerkdiensten, dat in de deelgemeenten
apart gevierd worden, verminderd wordt. De regionale kerkdiensten vinden op de eerste zondag van de
maand om en om in Haarlem en Alkmaar plaats. Aanvullend daarop zullen op de andere zondagen nog
maandelijkse kerkdiensten in alle vier deelgemeenten gehouden worden. De financiële administratie van
de deelgemeenten zal samengevoegd worden, het aantal bankrekeningen zal verminderd en het beheer
van de financiën gecentraliseerd worden.
Naast het veranderplan stonden nog de inhoudelijke en financiële verslagen over 2018, de vragen rond
veiligheid van de kerkgebouwen, de planning en evaluatie van de regionale activiteiten, de vergoedingen
voor onze vrijwilligers en de predikant en andere kleinere bespreekpunten op de agenda. Op de vergadering begin oktober waren een lid van het Provinciaal bestuur en de voorzitter van de Centrale Raad op bezoek in de Oudstenraad. Ze wilden over de situatie van de EBG in Nederland berichten en zich laten informeren over de stand van zaken in de EBG Noord-Holland. Dit gesprek werd door de Oudstenraad erg gewaardeerd.
De verschillende vergaderingen werden voorbereid door een dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter,
de secretaris en de predikant.
Het is gebleken dat het werk van de Oudstenraad en de aansluitende uitvoering van de besluiten op de
schouders van een kleine groep vrijwilligers rust. Het werk is zo kwetsbaar. Dat werd vooral duidelijk toen
een aantal bestuursleden voor langere tijd door ziekte of mantelzorg niet aanwezig konden zijn of uit andere redenen verhinderd waren. Wij zijn dankbaar dat het werk door kon gaan, maar de uitvoering van de
besluiten heeft wel vertraging opgelopen.
In december hebben wij afscheid genomen van de secretaris die naar een andere woonplaats en een andere EBG verhuisde. De raad heeft besloten om geen nieuwe secretaris te benoemen, maar een gemeentelid
te vragen om de notulen van de vergaderingen te verzorgen en de planningen voor het bestuurswerk voor
te bereiden.
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In 2020 zal de uitvoering van de genomen besluiten over de veranderingen ons werk bepalen. Wij moeten
ook spreken over welke structuur en besturen wij in deze veranderde situatie nodig hebben.

Publiciteit
Met de deelnemers van de belijdeniscatechese 2018-2019 hebben wij nagedacht over de publiciteit van
onze gemeente. Wij hebben geprobeerd een samenhangend concept te ontwikkelen met het traditionele
kerkblad, de website en sociale media. Daarbij was belangrijk om veilig te stellen dat de verschillende kanalen ook regelmatig met inhoud gevuld konden worden.
Een van de jongeren uit de catechesegroep heeft een nieuwe website voor de EBG Noord-Holland gebouwd
die sinds maart 2019 in gebruik is. Ze is te vinden onder www.ebgnoordholland.nl of www.ebgnh.nl en
biedt vooral statische informatie over onze gemeente en een agenda met de kerkdiensten en activiteiten.
Sinds het voorjaar 2019 zijn wij ook actief op Instagram met een wekelijks bericht over het woord voor de
week uit het dagtekstenboekje. Ons Facebookaccount gebruiken wij voor wekelijkse berichten over activiteiten van onze gemeente.
Via al deze kanalen bereiken wij enkele tientallen mensen.
Het kerkblad heeft al in 2017 een grondige verandering ondergaan en heet sindsdien ‘Vierklank’. Het komt
vier keer per jaar uit (op papier en als pdf). Omdat de actuele informatie via de sociale media en e-mail
wordt verspreid, biedt de Vierklank vooral ruimte voor inhoudelijke bijdrage, terugblikken en overdenkingen. De Vierklank heeft 200 abonnementen.

Predikant en pastoraal werker
Het geestelijk werk in de EBG Noord-Holland ervaren wij nog steeds als veelkleurig en uitdagend. Het
vraagt om een aardige portie flexibiliteit om zich steeds weer in te kunnen stellen op nieuwe uitdagingen
en knelpunten. In het vervolg zullen er drie uitdagingen uitvoeriger beschreven worden die ons in het afgelopen jaar in het bijzondere bezig hebben gehouden.
Vooraf nog over de constanten, die het werk de nodige structuur geven. Onze onderlinge werkverdeling
ongewijzigd is gebleven. Anna (20%) neemt vooral de begeleiding van de deelgemeente Haarlem en de
geestelijke ondersteuning van de gebedsgroep in Zaandam voor haar rekening. Begeleiding in Haarlem is
daarbij ruim op te vatten: voorgaan in kerkdiensten, secretariële ondersteuning bij het maken van roosters
voor de kerkdiensten en bij het plannen van de repetities van het kerkkoor, pianospel in de kerkdiensten,
ondersteuning van de organisten of gastvoorgangers en pastorale gesprekken met gemeenteleden. Stefan
(80%) gaat in kerkdiensten in alle vier deelgemeenten en bij de regionale diensten voor, doet huisbezoeken, verzorgt pastoraat rond ziekte en rouw, geeft de belijdeniscatechese, bereidt de dopen voor en leidt
bijbelgroepen of kringen in Alkmaar en Hoorn. Hij neemt deel aan de vergaderingen van de Oudstenraad en
de vier Raden van bijstand. Hij houdt ook de contacten met de plaatselijke en regionale oecumene.
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Uitdaging 1: Werk met kinderen en jongeren
Hoewel in onze ledenadministratie een aantal kinderen en jongeren geregistreerd staan, zijn vooral de
50+ers in onze gemeente zichtbaar. Daarom concentreert zich de aandacht en werk ook op deze doelgroep.
Het is echter mooi als er af en toe ook kinderen en jongeren in beeld komen. Incidenteel gebeurt dat op
feestdagen, bij gebeurtenissen in de families of bij bijzondere activiteiten zoals de sport- en speldag. Daar
hebben wij in 2018 al verslag over gedaan.
In 2019 hebben zeven jongeren uit de deelgemeente Zaanstad hun belijdenis in onze gemeente gedaan.
Dat was een bijzonder feest, niet alleen voor de jongeren en hun families, maar ook voor de gemeente. Wij
merkten dat er verwachtingen en hoop met deze belijdenis verbonden waren. Misschien zou het ons lukken om deze actieve groep voor onze gemeente te behouden. Na de belijdenis zijn wij daarom ook een
jeugdclub begonnen, om de jongeren een plek te bieden om met hun geloof bezig te zijn. Maar al gauw
bleek dat de bijeenkomsten moeilijk met het levensritme van de jongeren te combineren viel. Ze hadden
ook geen behoefte om elkaar in de kerk te zien, want ze kwamen elkaar in familieverband nog regelmatig
tegen. Het is ook niet gelukt om de kring groter te trekken en andere jongeren die eerder belijdenis gedaan
hadden of nog niet zover waren, voor de club te interesseren. Het is een te kleine groep waaruit wij daarvoor kunnen putten en de jongeren uit de verschillende plaatsen in onze gemeente zijn moeilijk met elkaar
in contact te brengen rond de thema’s Bijbel en geloof. Daarom zijn wij in overleg met de groep jongeren
ook weer gestopt met de club. Wij moeten het hier van incidentele contacten en activiteiten hebben. Mooi
was dat dit jaar twee jongvolwassenen aan de bezinningsdagen in november hebben deelgenomen. Wij
willen voor volgend jaar gericht jongeren daarvoor uitnodigen en met hen rekening houden bij de keuze
van het thema.
Voor de kinderen wordt er met name in Hoorn tijdens kerkdiensten kinderkerk aangeboden. Dat gebeurt
spontaan als er kinderen in de dienst zijn. In Haarlem hebben wij geprobeerd om weer meer structureel
kinderkerk aan te bieden. Een van de landelijke jeugdwerkers heeft samen met drie zusters uit de gemeente een poging gedaan, om tijdens de hoogtijdagen een kinderprogramma aan te bieden. Na evaluatie bleken er twee knelpunten te zijn: (1) De kinderen zijn voor hun aanwezigheid sterk afhankelijk van de ouders.
En als deze niet naar de kerkdiensten komen, dan komen de kinderen ook niet. (2) De zusters die de kinderkerk verzorgen zijn ook lid van het koor. Beide taken laten zich juist op de hoogtijdagen niet combineren. Daarom hebben wij met kerst op zaterdag middag een kindermiddag georganiseerd. Deze was goed
bezocht. Dat willen wij volgend jaar herhalen. In 2020 willen wij gericht tijdens de regionale diensten kinderkerk aanbieden in de hoop dat deze kerkdiensten aantrekkelijker zijn voor de ouders.

Uitdaging 2: Het veranderproces EBG Noord-Holland 2.0
In het afgelopen jaar heeft het veranderproces veel aandacht van de Oudstenraad en van ons gevraagd. Wij
hadden, zoals in het vorige jaarverslag genoemd, voor ons nadrukkelijk een rol aan de zijlijn gekozen. Wij
wilden niet te veel bij het nemen van de besluiten en de uitvoering van het veranderplan betrokken zijn,
om ruimte te hebben voor de pastorale begeleiding van deze veranderingen. Deze rol was, vooral voor
Stefan, moeilijk vol te houden. Vaak leek de afstand tussen de Oudstenraad met zijn zicht op de gehele
gemeente en de Raden van bijstand met hun belangen in de deelgemeenten heel groot waardoor Stefan
vaak als bemiddelaar of boodschapper optrad. Dat gebeurde beide kanten op en heeft hem bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering betrokken.
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Daarnaast was te merken dat het werk van de besturen in de gemeente kwetsbaar is. De leden van Raden
van bijstand zitten vaak al lang in hun raad en willen graag een stapje terugnemen. Ze hopen dat hun werk
door de veranderingen verlicht wordt of dat zij kunnen stoppen. Maar ze voelen zich ook verantwoordelijk
voor hun deelgemeente en lijden aan de afbraak van de deelgemeente die naar hun mening met de veranderingen verbonden is. Daarbij komt nog dat sommige van hen door hun leeftijd, door ziekte of door taken
in hun gezin, minder in de EBG bezig kunnen zijn. Wij zagen het als onze taak om deze dilemma’s helder te
maken, besturen in hun meningsvorming te begeleiden en communicatie onder elkaar en naar de Oudstenraad toe op gang te houden.
Er is nu een weg gevonden hoe de kerkelijke dienstverlening in de deelgemeenten op pijl kan blijven, zonder de nodige centralisatie te veel te belemmeren. Wij hopen dat in 2020 de administratieve en bestuurlijke kant van het veranderproces vorm kan krijgen zodat deze delen van het gemeentewerk makkelijker lopen.

Uitdaging 3: Pastoraat
Met name in de tweede helft van het jaar waren er meer ziektegevallen en sterfgevallen in de gemeente
dan in afgelopen jaren. Wat de reden daarvoor is, is lastig aan te wijzen. Maar deze ontwikkeling vraagt om
meer aandacht en tijd voor de begeleiding van gemeenteleden en hun familieleden. Deze tijd konden wij
maken, soms ook ten koste van andere werkzaamheden in de gemeente. Dat heeft geen al te grote problemen voor het lopende werk opgeleverd.
Deze begeleiding van mensen in ziekte en rouw is een dankbaar werk, maar vraagt veel van de werkers. Het
is goed als er gemeenteleden zijn die daarin kunnen ondersteunen. Helaas waren vrijwilligers in het pastoraat ook zelf ziek of moesten als mantelzorger de zorg voor een familielid op zich nemen. Ook hier merkten
wij hoe kwetsbaar de situatie in onze gemeente is en hoe weinig wij daarop kunnen bouwen dat eens gebouwde structuren lang volhouden. Bij alle inzet blijft daarom altijd ook de vraag of wij alle mensen met
hun vragen ook recht hebben kunnen doen. Samenwerking met andere instanties, durven door verwijzen
en vertrouwen in God, dat Hij doet wat wij nalaten, zijn belangrijk.
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Slotopmerking
Het jaarverslag zal naar verwachting voor de laatste keer in deze vorm uitkomen. Wij hebben gekozen om
de zelfstandigheid van de deelgemeenten te verkleinen en de samenwerking onder elkaar te vergroten.
Daarbij hoort ook een andere structuur en een andere vorm van bestuur.
In 2020 zullen wij dat vorm moeten geven. Wij hopen zo de interne verbouwing af te kunnen ronden en ons
weer te richten op onze voornaamste taak: geloof te leven en uit te dragen, zodat wij getuigen van Jezus
Christus in deze wereld kunnen zijn. Dat is een mooie, maar ook geen gemakkelijke taak. Wij willen daarin
vooral eerlijk en oprecht zijn. Wij hebben daarin de hulp van Jezus Christus nodig. Daarom kunnen wij met
het nieuwe jaarwoord ook tot Hem bidden: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.’ (Marcus 9:24)
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Bijlagen
Organogram Evangelische Broedergemeente Noord Holland

Oudstenraad
Leiding geven aan de gemeente / ondersteuning en begeleiding van medewerkers /
coördinatie en ondersteuning pastorale zorg in de deelgemeenten / regionale taken
(Kerkblad, Archief, Ledenadministratie) / financiën (samen met de penningmeesters
in de Raden van bijstand) / beheer van de gebouwen in Haarlem (samen met Raad
van bijstand Haarlem) / vertegenwoordiging van de EBG Noord Holland naar buiten

Raad van bijstand

Raad van bijstand

Raad van bijstand

Raad van bijstand

Alkmaar e.o.

Haarlem

Hoorn

Zaanstad

Kerkdiensten en
activiteiten in Alkmaar, Heerhugowaard en Den
Helder.

Kerkdiensten en
activiteiten in
Haarlem.

Kerkdiensten en
activiteiten in
Hoorn.

Kerkdiensten en
activiteiten in
Zaandam.

Pastorale zorg
voor leden in de
regio Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer.

Pastorale zorg
voor leden in de
regio Westfriesland.

Pastorale zorg
voor leden in de
Zaanstreek en in
de Purmer.

Pastorale zorg
voor leden in de
regio Noord Kennemerland en de
Kop van Noord
Holland.

Beheer van de
gebouwen in Haarlem (samen met
de Oudstenraad).
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