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Voorwoord
De coronacrisis houdt heel de wereld in haar greep. De
kranten staan vol met artikelen over corona. Dit levert een
heel eigen taal op. De coronatermen verspreiden zich als
een virus. Je hoort en leest nu termen als: coronavirus,
coronacrisis, coronamaatregelen, anderhalve meter sa
menleving, intelligente lockdown.
Wij ontkomen er niet aan om ook dit nummer van de Vier
klank hieraan te wijden.
Al 10 weken zitten we in een lockdown. We zijn beperkt in
onze bewegingsvrijheid. Wij zijn gebonden aan huis. Van
wege de coronamaatregelen mag ik niet op kantoor wer
ken, maar thuis. Vind ik het erg? Nee! Geen stress, geen
overvolle agenda’s. Deze tijd is voor mij een tijd van bezin
ning en rust. Ik laat mij niet meeslepen door de waan van
de coronacrisis. Ik leef in een beschermde cocon van mijn
huis: veilig, geborgen en stil.
Een ieder van ons beleefd deze tijd op een andere manier,
zoals ook te lezen is in de verschillende artikelen in dit
nummer. De predikant geeft ons een inkijk in zijn werkdag,
zr. Treu maakt dagelijkse videobemoedigingen en deelt dit
met ons.
Wij missen allemaal het contact met onze dierbaren. De
samenkomsten in de kerk. Nu de corona maatregelen
worden versoepeld starten wij voorzichtig met de kerkdien
sten. Daar kijk ik naar uit! Het zal wennen zijn om elkaar niet
met een hand of omhelzing te begroeten. De anderhalve
meter afstand moeten wij in acht nemen. Het kerken zal
denk ik niet meer hetzelfde zijn. Wat nooit verandert is God,
zoals wordt gezongen in het opwekkingslied God van trouw,
U verandert nooit!
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Overdenking
“Verstrooid levend en toch verbonden in de naam
van Jezus” - zo ongeveer zou het motto van de Au
gustusmaand 2020 kunnen luiden. Wij voelen ons met
elkaar verbonden in een gemeenschap, ook al leek
het alsof wij ver van elkaar verwijderd zijn. Het kleine
virus heeft ons leven aardig op de kop en ons op af
stand van elkaar gezet. Je kan het ermee eens zijn of
niet, maar afstand houden is een succesvol middel
gebleken om de verspreiding van het virus af te
remmen en kwetsbare mensen voor een zware ziekte
te bewaren.
Deze afstand was en is niet gemakkelijk vol te houden.
Je wilt elkaar zien, je wilt elkaar kunnen aanraken, in
de armen nemen, gewoon de drie kusjes geven ter
begroeting. Je wilt naast elkaar kunnen zitten om
samen mooie dingen te beleven of moeilijke dingen
te delen. Je wilt met elkaar kunnen eten om de ge
meenschap en het leven te vieren. Anders, zo was
onze vrees, zouden wij elkaar kwijt raken.
Onze manier van samenleven is ook niet op afstand
gebouwd. Wij moeten samen kunnen werken, bij el
kaar kunnen winkelen, met elkaar kunnen leren en
studeren, bij elkaar op afspraak kunnen komen om
ons leven te organiseren en ons werk te kunnen
doen.
Hoe werkt dan ons leven en onze samenleving als wij
niet bij elkaar kunnen komen? Gelukkig leven wij in
een technisch goed ontwikkeld land. Internet is
overal beschikbaar, de smartphone is heel gewoon.
Met vallen en opstaan heeft een groot deel van ons
in de afgelopen maanden geleerd om daarmee om
te gaan. Facetimen, skypen en whatsappen hebben
hun bedreigende klank verloren. Wij zitten zo in een
stevig netwerk en kunnen elkaar makkelijk vinden, ook
al kunnen wij elkaar niet fysiek ontmoeten.
Om echt met elkaar verbonden te zijn en te blijven, is
echter meer nodig. Het motto hierboven is naar
aanleiding van de dagteksten van 13 augustus 2020
opgesteld. Ze luiden:
“Zijn striemen brachten ons genezing.” Jesaja 53:5
“Jezus zou sterven voor het volk, en niet alleen voor
het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van
God bijeen te brengen.” Johannes 11:51-52
Als wij in de bijbelse tekst duiken, dan merken wij dat
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zowel in de tijd van Jesaja als ook in de tijd van Jezus,
het volk van God gevaar liep om uiteen te vallen. Er
was in beide gevallen sprake van een stevige dreiging
van buiten. In de tijd van Jesaja hadden de Babylo
niërs Jeruzalem onder de voet gelopen en een groot
deel van de bewoners naar Babylon meegenomen.
Daar zaten de kinderen van Israël dan en dachten
na hoe het zover had kunnen komen en hoe ze het
beste met deze situatie om konden gaan. Ze zaten
ver van hun thuisland en geloofden niet dat het ooit
weer zo zou worden als het was. Ze waren de mensen,
die in Jeruzalem achter waren gebleven, kwijt ge
raakt. Ze voelden zich afgesloten van de bron van
hun identiteit en geloof, van de tempel in Jeruzalem.
Toen zong de profeet een lied van een knecht van
God. Maar deze dienaar leek zwak, machteloos en
verslagen, net zoals zij zelf. Het lied werkte als een
spiegel. Gaandeweg echter werd het een raam. Het
bood uitzicht op de mogelijkheid, dat deze zwakte en
dit leed juist niet de ondergang van het volk en zijn
geloof betekende, maar een nieuw begin mogelijk
maakte.
Ver van Jeruzalem, in een vijandige omgeving kon
den ze opnieuw leren, wat de God van Abraham,
Izaäk en Jakob voor hen betekende. Hij was de God,
die zijn volk onder leiding van Mozes en Mirjam veilig
uit Egypte en door de woestijn had geleid. Ze konden
opnieuw leren hoe ze met deze God konden leven en
welke rites, gebruiken en overtuigingen hun hielpen
om zich staande te houden en zichzelf te blijven. De
verhalen en de gebruiken verbonden zij met elkaar.
Het lied over de knecht van God, dat Jesaja zingt,
maakt dit alles voor het volk begrijpelijk en zichtbaar.
Het verbond de ballingen in Babylon met de mensen
die achtergebleven waren in Jeruzalem en met de
vele vluchtelingen, die naar alle windstreken waren
uiteengejaagd. Het schiep een gezamenlijke identi
teit. Ze begonnen daarom de verhalen op te schrijven
en naar elkaar te sturen. Ze namen contact op met
mensen, die onbereikbaar leken, maar die ze toch zo
dichtbij voelden.
Iets soortgelijks gebeurde ook in de tijd van Jezus.
Toen dreven de Romeinen het volk Israël uiteen. De
Joodse leiders keken hulpeloos toe. En toen kwam
Jezus en bracht mensen op de been. Hij verbond hen
opnieuw met elkaar en met God. Nadat hij aan het
kruis gestorven was, werd deze verbinding niet zwak
ker, maar juist sterker. Meer nog dan de tradities en

gebruiken van het volk, of een gebouw als de tempel,
bracht de gedeelde herinnering aan deze Jezus
Christus de mensen bij elkaar. Het wonder uit de tijd
van Jesaja herhaalde zich op een aangepaste ma
nier in de beginnende christelijke gemeente. Nu
waren het niet alleen de Joden die elkaar vonden.
Het geloof in Jezus bouwde ook een brug naar ande
re volken.
In de afgelopen weken hebben wij elkaar niet losge
laten. Ik zou graag een keer willen tellen hoeveel te
lefoontjes, kaarten, whatsappberichten in onze ge
meente heen en weer zijn verstuurd. Het moet een
gigantisch aantal geweest zijn. U deed dat niet,
omdat ik u dat gevraagd had. U deed het, omdat u
zich met elkaar verbonden voelt door het gezamen
lijke geloof dat u deelt, door de herinneringen aan
wat u samen hebt beleefd in de kerk, door de rituelen,
die u gebruikt en de verhalen over Jezus Christus, die

u aan elkaar doorgeeft. Om dit kostbare netwerk niet
uiteen te laten vallen heeft u zich verdiept in de mo
derne techniek en uw schroom overwonnen om het
internet te gebruiken.
Er wordt nu vaak gevraagd, wat wij uit deze crisis
geleerd hebben, en wat ons het kleine virus heeft
gebracht. Sommigen zeggen, dat ze geleerd hebben
dat minder consumeren mogelijk en mooi is.
Anderen zeggen, dat ze de rust in hun leven weer
teruggevonden hebben. Wij kunnen hopelijk nog
daaraan toevoegen, dat wij opnieuw ontdekt heb
ben, dat het geloof ons met elkaar verbindt – in iede
re geval veel meer dan wij vroeger beseften.

Stefan Bernhard
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Hoe kwam EBG
Noord Holland de
quarantaine door?
Nu alle maatregelen één voor één opgeheven wor
den en het er voorzichtig op lijkt dat we na de zomer
weer ons oude leven kunnen oppakken–al is het met
mondkapje op–kunnen we beginnen met reflecteren.
Daarom stuurden we een enquete rond: hoe kwam
EBG Noord-Holland de quarantaine door? Een kleine
disclaimer: het advies van de overheid is vooralsnog
om zoveel mogelijk binnen te blijven.
Nou, voor sommigen ging het leven gewoon door.
Bijna 40% van de mensen heeft namelijk een essenti
eel beroep. Dit zijn dan de leraren, zorgmedewerkers
van onze gemeente of een ander door de overheid
aangeduid essentieel beroep. Van degene die thuis
moesten vindt bijna 15% het toch wel lastig: ze willen
weer naar hun sport of hun werk toe. En toch wilde
een kwart dit leven eigenlijk altijd al. Die zien het
thuiswerken wel zitten.
Misschien is het omdat ze nieuwe hobby's konden
oppakken: 35% ontdekte een nieuwe hobby of pakte
een oude weer op, nu ze wat meer vrije tijd hadden.
Ze ordenden eindelijk hun DVD's/CD's, deden aan
bible journalling of verdiepten zich op een andere
manier in de bijbel. Iemand was aan het bakken
geslagen en weer een ander had zoveel hobby's, dat
er voor nieuwe hobby's geen tijd was.
Natuurlijk was het niet altijd leuk. Het leven in een
pandemie kan ook veel spanning met zich mee
brengen. Maar mensen vonden troost in verschillen
de dingen. In bidden, zingen: alleen of via de online
kerkdiensten. Sommigen vonden troost door simpel
stil te zitten, anderen in het app-contact met andere
kerkleden.
Er kwamen zoveel mooie antwoorden op de vraag:
"waar werd u blij van?". Het meest opvallende was
nog dat mensen blij werden van de simpele dingen
in het leven. Van het zonlicht bijvoorbeeld of van
bloemen.
Dat ze fami
lie nog kon
den zien, al
was het op
afstand.

Of zoals een iemand schreef: "Het daglicht aanzien
en een gezond gevoel. Amen. ".

Zaandam
Vanwege de coronatijd, waarin wij nu verkeren, zijn
de kerkdiensten afgelast.
Aan mij is gevraagd om een stuk te schrijven over de
coronaperiode in Zaandam e.o.
Het is erg jammer dat de bijeenkomsten van de ge
bedsgroep geen voortgang kunnen vinden en dat is
voor de ouderen heel erg. Het vooruitzicht van iedere
maandag naar de kerk om met elkaar te bidden, te
praten en projecten te behandelen, is ons ontno
men.
De ouderen die geen whatsapp hebben, kunnen de
diensten niet volgen en zijn dus ook afgesloten van
de virtuele diensten. Verplicht thuisblijven.
Wij hebben veel contact met elkaar en proberen onze
dagen op te vullen met vooral leuke dingen en bidden
om kracht om deze tijd door te komen. Veel ouderen
krijgen nauwelijks bezoek van hun (klein)kinderen en
anderen maken zich bezorgd over hun kinderen, die
in het buitenland wonen.
Kleine boodschappen doen, een wandeling maken
in de buurt gebeurt nu vaker.
Deze coronatijd heeft veel losgemaakt bij de mens.
Wij worden met de neus op de feiten gedrukt dat er
meer is dan alleen maar werken, werken en nog
maals werken. Op dit moment zijn alle agenda’s leeg
en niemand die zich bezorgd maakt. Laat deze tijd
een eyeopener zijn voor ons allemaal.
Wij kregen van onze lieve broeder Sinclair, die ieder
jaar een roos geeft aan de moeders, een mooie lamp
voor licht in deze dagen. Ouderen kregen een bloe
metje. En de ouderen, die in de Bermuda wonen, zijn
ook verwend met een mooi bosje bloemen.
Wij gaan door en hopen zo snel mogelijk op goede
tijden. Voor alle ouderen in Noord Holland:
Keep smiling keep shining .
Be safe and stay healthy.
Zuster Tauwnaar
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Het Lam Gods over
wint in alles!

Tijdens de Corona-crisis heeft Saskia Treu, gedurende
de week, korte dagelijkse videobemoedigingen ge
maakt op basis van de dagteksten van de EBGN.
Deze dagelijkse bemoedigingen worden vanaf 1 juni
2020 omgezet in wekelijkse bemoeidingen.
Saskia geeft hieronder een uiteenzetting.
Met de bemoedigingen hoop ik gemeente leden te
inspireren om in hun eigen leven actief de kracht van
geloof uit te testen door te laten zien hoe het Christe
lijk geloof en een intens gebed van waarde kunnen
zijn in een tijd dat niemand weet wat de toekomst
brengen zal.
“Het was in het begin een nieuwe spannende uitda
ging, die voor mij nu vertrouwd voelt. Ik vind het fan
tastisch om dit te mogen doen. De positieve reacties
die ik ontvang geven mij moed en sterken mijn
doorzettingsvermogen.” Iemand zei: ‘door jouw da
gelijkse bemoediging is mijn eigen geloof verder ge
groeid”. Dat is waar ik het ook voor doe. Het is voor
iedereen een uitdaging om in deze Corona-tijd jezelf
staande te houden. Ook ik blijf mijzelf elke dag weer
uitdagen.

het elke dag moeten ‘uitzingen’. Maar het Lam God
overwint! Ook in deze crisis!
Ik wil graag dat jullie allemaal voor jezelf, door het
geloof, een sterk fundament creëren voor je dagelijks
leven en deze Corona-crisis overwinnen. De sleutel tot
overwinnen ligt soms in de aandacht voor de juiste
basiswaarden. En dat kan iets simpels zijn als gedag
zeggen tegen mensen als je voorbij hun raam loopt,
of goed voor jezelf zorgen en kwetsbare mensen om
je heen niet uit het oog verliezen.
Ik hoop van harte dat jullie jezelf uitdagen om te
blijven bidden. Bidden voedt onze geest en is de
manier om ons Christelijk leven te polijsten, ons in het
geloof te ontwikkelen en verder te verdiepen. Alle tijd
die wij nu inzetten om te bidden, is een waardevolle
tijd, waarbij wij ons leven op een lijn kunnen brengen
met het ritme van God en onze roeping; het doel dat
God met ons voor ogen heeft.
Laten wij de Corona-cri
sis gebruiken als een
keerpunt in ons Christe
lijk leven, waarop wij
onze grenzen verleg
gen in het bidden voor
onszelf, voor onze familie, onze vrienden, maar ook
voor onze vijanden en de mensen die ons tegen
staan. Als wij ons leven baseren op het dagelijks
woord krijgen wij een overvloedige hoeveelheid aan
levenskracht, waardoor wij instaat zijn om gedurende
de Corona-crisis een leven vol kleine overwinningen
te leiden. Laten wij de mensen die door de koude
wind van de realiteit worden gekweld, met onze
aandacht en zorg aanraken. De bevroren harten van
de mensen om ons heen worden alleen op die manier
geraakt als zonnestralen van hoop en als de warmte
van de lente.

Daarnaast hoop ik samen met gemeenteleden te
wandelen door de betekenis van Godswoord in deze
tijd. Bewustwording van Gods aanwezigheid in het
alledaagse leven is voor velen van ons een grote
uitdaging. Bijvoorbeeld in de kleine dingen die wij
doen of juist niet kunnen of mogen doen; oppervlak
kig of met diepgang op afstand moeten communi
ceren.

Toegewijde inspanningen in de winter zorgen voor de
glorieuze bloei van de lente. Het zorgvuldig snoeien
van een appelboom in de winter, zorgt voor een
goede oogst.
Wanneer wij in deze crisistijd (de winter) het geloof
ten uitvoer brengen, zal voorspoed ons op geen en
kele manier worden onthouden (de lente) en zal
God, hoe dan ook ons levenspad voor ons vrijmaken.
Winter wordt dan weer Lente.

Het eenzaamheidsvirus ligt op de loer, zei onze Ma
jesteit de Koning. Er zijn mensen die voelen alsof zij

Het is net als een visnet; ook al bestaat het visnet uit
ontelbaar veel kleine mazen, als je aan het hoofdtouw
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van het net trekt, bewegen alle mazen mee. Of net
als een Kotomisi of een Kamisa; ook al is het samen
gesteld uit ontelbaar veel draadjes, als je aan de punt
van de Kotomisi of de Kamisa trekt, worden alle dra
den meegetrokken. Iedere actie die wij ondernemen
tijdens de Corona-crisis en ieder gesprek dat wij
voeren- al onze voortdurende inspanningen om te
bidden en in de voorhoede van de EBG actief te zijn
- veroorzaken onnoemelijk grote voorspoed en geluk
in ons leven en dat van anderen. Laten wij samen op
weg gaan naar een Lente van overwinning van de
COVID-19!

Heb je iets te
vieren?

Hartelijk dank voor het beluisteren en voor het leggen
van een nieuwe fundamentele basis voor de overwin
ning van het Lam Gods in je eigen leven en in het
leven van je familie, je vrienden, gemeenteleden en
je vijanden, als je die hebt.

Ik heb voor ons allen een nieuwe cadeautip.

Brasa’s en Bosi’s voor jullie allemaal!
Saskia Treu

Bemoediging
Hoop en Troost in Corona-tijd d.d. 03-05-2020

“De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen
moment van je zijde wijken.
Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen”.
Deuteronomium 31:8

Beste broeders en zusters,
Als we iets te vieren hebben, bijvoorbeeld een verjaar
dag, vragen onze genodigden vaak wat ze voor ons
mee zullen brengen. Meestal hebben we dan geen
idee omdat we alles al hebben, of we zetten op onze
uitnodiging de welbekende envelop.

Laten we vanaf nu aan onze kinderen, vrienden en
familie als cadeau, vragen om 1 keer met ons mee te
komen naar de kerk. Het kost naast een beetje tijd
niets.
Het levert op:
Het horen van een goede boodschap
Deel uit maken van de kerkelijke gemeenschap
Gezelligheid
En misschien verleiden we ze met deze ene keer om
vaker te komen.
Ik zie de volle kerken tegemoet.
Zusterlijke groet,
Henna Hoost
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Wat deed de predikant tijdens de Coro
na lockdown?
Een vraag aan br. Bernhard
Eigenlijk was het werk niet veel anders dan daarvoor. Ik werk altijd vanuit een homeoffice. Daar is door de
lockdown niet veel aan veranderd. De huisbezoeken zijn niet mogelijk en de vergaderingen zijn online. Dat
scheelt veel reistijd, vraagt om meer inzet van digitale middelen, laat de contacten op een ander manier
plaatsvinden, maar maakt ook dat je minder beweegt.
Hier een inkijkje in mijn werkdag op donderdag, 16 april, tijdens de lockdown:

16 april om 8:00 uur:
De dag begint met de dagteksten en een tijd van meditatie en gebed. Ik
gebruik daarvoor graag de Duitse dagteksten. De Bijbelteksten helpen mij
om mijn leven door Gods ogen te zien. Ik ga ook de dag door en laat mij
duidelijk maken wat vandaag belangrijk is. Tijdens het gebed staan mij
verschillende mensen voor ogen.

16 april om 9:30 uur:
De voorbereiding van de kerkdiensten vraagt veel aandacht. Ik weet al wat
ik wil zeggen, maar nu moet ik het nog zo opschrijven, dat de toespraak niet
te lang wordt. Ik doe dat graag vlak voor de dienst. Voor de gewone kerk
dienst werk ik met steekwoorden, maar voor de videodiensten schrijf ik de
tekst liever helemaal op.

16 april om 11:00 uur:
Vanochtend nemen wij de kerkdienst voor aanstaande zondag op. Daarom
rijden Anna en ik naar Haarlem. Een kleine groep van medewerkers is al
bijeen. Ze houden de onderlinge afstand goed in de gaten. De kerk lijkt wel
op een opnamestudio. Maar er komt toch een sfeer van aandacht op, die
hopelijk ook overkomt op de video.
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16 april om 13:00 uur:
Als ik toch in Haarlem ben, neem ik de tijd om een beetje verder aan de
nieuwe keukenkasten te werken. Nu stoort het niemand als het wat langer
rommelig is. Helaas kunnen wij geen klussendagen houden. Dat zou gezel
liger zijn. Zo zijn alleen Anna in de tuin en ik binnen aan het werk. Mooi om
even niet aan het bureau te zitten.

16 april om 16:00 uur:

Thuis bel ik enkele gemeenteleden en schrijf snel een kaartje. Het is niet ver
naar de brievenbus, maar het ommetje is welkom. Contact houden gaat nu
even anders. De gesprekken aan de telefoon zijn meestal langer dan ge
woon, maar dat is juist mooi. Soms heb ik het gevoel dat wij nu intensiever
met elkaar in contact zijn dan vroeger.

16 april om 17:00 uur:
Een zuster heeft mij een interessante vraag gesteld over een Bijbeltekst. Ik ga
op internet op zoek, maar duik ook de boeken in. Dan kan het snel romme
lig worden op het bureau. Theologie blijft boeien, omdat er geen kant en
klare antwoorden zijn en je steeds weer nieuwe dingen kan ontdekken. God
is altijd groter dan wij denken.

16 april om 19:00 uur:
Stiekem van beneden een opname van de vergadering van de Oudsten
raad. Je moet uiteraard niet bezig zijn met je eigen dingen tijdens een video
conferentie. Het vergt veel concentratie om zo te vergaderen. Maar iedereen
is gemotiveerd om mee te doen. Want het gaat vandaag over de manier
hoe wij kerk kunnen zijn in tijden van Corona.
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Vieringen
In de afgelopen week hebben wij nagedacht of en
hoe wij de kerkdiensten weer open kunnen stellen
voor kerkgangers. Wij vinden het belangrijk om als
gemeente bij elkaar te kunnen komen. De regels over
hygiëne en over afstand houden zijn echter heel in
grijpend en bewerkelijk.
Daarom hebben wij besloten om vanaf 5 juli lang
zaamaan de kerkdiensten weer op te starten, in het
begin twee keer per maand afwisselend in Alkmaar
en Haarlem. Om de anderhalve meter afstand te
kunnen garanderen moeten wij rekening houden met
een maximum aantal kerkgangers per dienst. Voor
de kerk in Haarlem is dit 25 kerkgangers en voor
Alkmaar 60. U zult zich voor de diensten moeten
aanmelden. U hoort in de komende weken meer
details daarover.
Wij gaan in iedere geval ook in de zomer door met
de wekelijkse onlinekerkdiensten
Datum

Soort viering Plaats

Tijd

5 juli

Keti Koti

Alkmaar

12.30 uur

19 juli

Preekdienst

Haarlem

11.00 uur

2 augustus Augustusmaand Alkmaar

12.30 uur

16 augustus Preekdienst

11.00 uur

Haarlem

Gebed voor kracht
in Coronatijd
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen.
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun
werk ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van
ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van
ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
Zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen
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Personalia
Felicitaties
Wij feliciteren deze jarigen. Wij wensen u een fijne dag
en Gods zegen toe.
br. N. Meesters

14 juni

15 jaar

zr. N. Hendriks-Monkau

11 juni

50 jaar

br. R. Ho Ten Soeng

16 juni

75 jaar

zr. A. R. Blokland

18 juli

80 jaar

zr. C.K. Kortram

25 juli

15 jaar

br .E. S. Bernhard

28 augustus

55 jaar

zr. R. B. Cruden

28 augustus

65 jaar

zr. D. J. Hoost

29 augustus

80 jaar

In memoriam
Alkmaar
Er mochten maar 30 personen aanwezig zijn, toen wij
27 maart 2020 in Den Helder afscheid namen van br.
Rudolf Wolfgang. Het hadden er gemakkelijk veel
meer kunnen zijn, want vele familieleden en vrienden
voelden zich verbonden met hem. Hij was geliefd,
omdat hij altijd klaarstond om te helpen. Hij was een
kundige klusser, een goede kok en nog veel meer. Wij
kenden hem vanuit de kerkdiensten in Den Helder,
die hij samen met zijn vrouw Rita bezocht. Zij konden
er niet regelmatig zijn. Vroeger waren zij vaak in Suri
name, waar hun tweede huis stond. Later liet zijn
gezondheid hem steeds meer in de steek. Een lang
durige ziekte putte hem uit. Uiteindelijk heeft de Heer
hem thuisgehaald. Hij werd 70 jaar oud. Wij wensen
zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen Gods zegen
toe. Op zijn begrafenis hebben wij samen Psalm 27
gelezen en daar in het bijzonder vers 14: ‘Wacht op
de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op
de HEER.’

in het teken van boete doen en vergeving vinden - bij
anderen en bij zichzelf. Hij was goed op weg, maar
kanker maakte zijn terugkeer naar een sociaal leven
nog lastiger. Hij werd steeds zieker, maar kon belang
rijke gesprekken nog voeren en zo het contact met
mensen, die hem dierbaar waren weer vinden. Dat
heeft hem rust gegeven en in deze rust is hij ook
overleden. Op de dag van zijn overlijden stond een
vers uit Psalm 71 in het dagtekstenboek: ‘Wees de rots
waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan.’
Alle deelgemeenten
Wij wensen allen, die in de afgelopen weken familie
leden en of vrienden hebben verloren, veel zegen en
troost toe. Wij noemen, plaatsvervangend voor velen,
br. Glenn en zr. Francis Conrad en hun kinderen. Hun
vader, schoonvader en grootvader is in Amsterdam
overleden. Wij denken ook aan zr. Rinette Prijor. Haar
oudste broeder is plotseling in Suriname heenge
gaan. Wij leven ook mee met zr. Jetty Tauwnaar en
fam. Plet. Meerdere familieleden van hen zijn in de
afgelopen weken van ons gegaan.
Tijdens de Paasochtend
dienst hebben wij drie
kaarsen aangestoken om
gemeenteleden, familiele
den en vrienden te her
denken. Het licht van
Pasen wil ook u troost en
bemoediging schenken.

Op 17 april is Ronald Tjong-A-Sie op 61 jarige leeftijd
in Alkmaar overleden. Hij was de zoon van zr. Ilse
Tjin-Sie–Baal. Wij hebben met een kerkdienst in beslo
ten kring op 21 april afscheid van hem genomen. Zijn
naaste familieleden waren gekomen, onder hen zijn
neven en nichten met die hij altijd een bijzonder band
heeft gehad. Hij was een familiemens. Maar door een
onbedachte daad, die zijn vrouw het leven heeft
gekost, is hij veel kwijt geraakt. Zijn verdere leven stond

13

Vastenmaaltijden
2020 in tijden van
Corona
Zoals ieder jaar, werden ook dit jaar de Vastenmaal
tijden gehouden in de Vasten- of Lijdenstijd naar
Pasen toe. Een groep uit verschillende kerken in
Haarlem had deze maaltijden voorbereid. Br. Bern
hard verzorgde de liturgie en een voorganger uit een
van de deelnemende kerken hield een korte overden
king n.a.v. een van de teksten, die in de voorbereiding
waren aangereikt aan hen. Zij hebben daar zelf een
keuze uit gemaakt. Bijv. uit Joh.4:1-15: De Samaritaan
se bij de bron. Er werd een lied gezongen en een ieder
kon, als hij/zij dat wilde, een kaarsje aansteken met
iemand of meerderen in gedachten. Tijdens dit mo
ment van gedenken werden er Taizeliederen gezon
gen. Dat zingen versterkte het gevoel van inkeer.
Voordat we aan tafel gingen, werd het Onze Vader
gebeden.
Het thema dit jaar was: “Open up”: een knipoog naar
het Songfestival dat in mei gehouden zou worden.
Open jezelf, open je voor de ander, voor elkaar, voor
God.
De sobere maaltijden werden in de EBG Haarlem
gehouden. Een maaltijd bestaat uit brood, fruit en
thee (zonder suiker). De deelnemers namen zelf wat
fruit mee, de EBG zorgde voor brood en thee. Brood
en fruit werd met elkaar gedeeld.
Op weg naar de tafels kon men geld, dat werd uitge
spaard voor het eten thuis, in een collecteschaal
doen. Dit geld was bestemd voor Het Open Huis in
Schalkwijk. Dat is zowel een vrolijke, multiculturele kerk
als een actief maatschappelijk centrum, gericht op
de wijk Schalkwijk in Haarlem. Open voor iedereen,
ongeacht achtergrond, leeftijd en humeur, zo staat
te lezen op hun website. Tijdens de eerste bijeenkomst
heeft een van de vrijwilligers het e.e.a. verteld over
deze organisatie.
Helaas werd Corona een spelbreker. Er zijn 3 maaltij
den gehouden i.p.v. 6. De eerste op 27 februari en de
laatste was op 12 maart. Het gemiddeld aantal
deelnemers was 15. De opbrengst van de collecte
tijdens deze 3 maaltijden was: € 191,90. Een mooi
bedrag, dat is aangevuld met € 150, de EBG had 2 x
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€ 150 ontvangen van Geloven in de Stad en de Raad
van Kerken in Haarlem ter ondersteuning in de kosten.
Het Open Huis was erg blij met dit bedrag, want zeker
in deze moeilijke tijd kunnen zij het geld goed gebrui
ken, gezien ook hun maatschappelijke functie.
Wij zijn dankbaar dat wij onze kerk weer mochten
openstellen voor deze ontmoetingen en hopen en
bidden dat we dat volgend jaar weer kunnen doen,
als de gedragsregels versoepeld zijn.

L.O.C.K.D.O.W.N is a time to

L-isten to God's voice and reflect.
O-bey His word and His teachings.
C-all on Jesus name and be calmed.
K-now what is the purpose of all this.
D-well in His presence. Do not panic.
O-ffer a prayer for everyone's safety.
W-ait and be patient. This too shall passover.
N-uture our personal relationship with Him.

15

Vraag & Antwoord
In de afgelopen weken konden wij niet
in de kerk bijeenkomen om samen
kerkdienst te vieren. Wat is de beteke
nis van de zondagse kerkdienst in de
Broedergemeente?

In onze kerk is het gebruikelijk en be
langrijk om als gemeente samen te
komen. Wij lezen het woord van God,
zingen en bidden samen. Wij wisselen
uit wat ons bezighoudt en wat wij aan
nieuws belangrijk vinden. Daarom heeft de Broeder
gemeente vanaf het begin een groot aantal van
verschillende bijeenkomsten gehouden. Iedere dag
in de week was men bij elkaar, vaak in de kerkzaal,
die ook de ‘woonkamer van de gemeente’ genoemd
werd.
De zondagse kerkdiensten speelden daarin een bij
zondere rol. Zondag is de feestdag van de Christenen.
Dan vieren wij de opstanding van de Heer. In de
achttiende en negentiende eeuw was het in vele
Broedergemeenten gebruikelijk, om op zondag
meerder keren naar de kerkzaal te gaan: vroeg in de
ochtend kwamen de zusters en broeders bijeen voor
het bidden van de kerklitanie, een gebed voor de
gemeente. Later in de ochtend volgde de preek
dienst, met de verkondiging die vooral op gasten van
buiten de gemeente gericht was. In de namiddag of
in de avond was dan nog de liturgie, een dienst van
aanbidding en lofprijs, soms verbonden met een
toespraak, speciaal voor de gemeenteleden. In de
loop van de tijd werden deze bijeenkomsten bij elkaar
gevoegd tot een nieuw geheel. Er ontstond de
preekdienst of de kerkdienst, zoals wij die nu kennen.
Daarbij nam men ook elementen uit andere kerkelijke
tradities over. Dat gebeurde vooral op de zendings
velden, waar intensiever met andere kerken samen
werd gewerkt.
Wij kunnen stellen, dat de zondagse kerkdienst een
van de vele vormen van bijeenkomsten is, die wij in
de Broedergemeente kennen. Hij is niet de enige
gelegenheid waarin wij als gemeente samenzijn,
maar de meest bekende en de meest in het oog
springende.
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De kerkorde zegt over de kerkdiensten: ‘De kerkdien
sten in de Broeder-Uniteit zijn bijeenkomsten van de
gemeente. In de bijeenkomsten ervaart de gemeen
te de tegenwoordigheid van haar Heer in Woord en
Sacrament. Onder de leiding van de Heilige Geest
laat zij zich onderrichten en stichten en antwoordt met
lof en aanbidding, belijdenis en gebed.’ (Par 1640,1
KO)
Belangrijk daarbij is, dat de gemeente door zingen
en bidden actief aan de dienst deelneemt en dat de
verschillende medewerkers aan de kerkdienst door
de gemeente geroepen zijn voor hun dienst en gelijk
waardig hun verschillende functies vervullen. De
zondagse kerkdiensten zijn in principe openbaar en
voor iedereen toegankelijk.
Omdat wij in onze gemeente vanwege de afstanden
niet zo vaak bij elkaar kunnen komen, heeft de zon
dagse kerkdienst een centrale plek in ons gemeente
leven gekregen. Bepaalde elementen mogen daar
om in een kerkdienst niet ontbreken:
Wij horen Gods woord uit de bijbel en een uitleg over
dit woord in een preek of een overdenking.
Wij zingen liederen waarin wij op dit Bijbelwoord rea
geren en onze verbondenheid met Christus bevesti
gen.
Wij aanbidden de Heer met Psalmen, liturgieën of vrije
gebeden.
Wij verzamelen de collecte om God dank te zeggen
en om de kerk en medemensen te steunen.
Wij brengen onze voorbeden voor God, vaak afgeslo
ten met het Onze Vader,
Wij horen het nieuws uit de gemeente en nemen
aandeel aan elkaars vreugden en noden.
Wij feliciteren de jarigen en wensen de bedroefden
Gods zegen toe.
Wij ontvangen Gods zegen voor de nieuwe week.
Wij ontmoeten elkaar en raken in gesprek met elkaar,
bij voorkeur onder het genot van eten en drinken.
Soms wordt er gezegd, dat wij de kerkdienst niet te
vol moeten maken. Mensen zoeken in de kerkdienst
de rust en de bezinning, die ze vaak missen in het
alledaagse leven. Maar dat geldt ook weer niet voor
iedereen. Daarom vieren wij niet iedere zondag op
dezelfde manier de kerkdienst. Wij wisselen van
voorgangers, liederen en vormen.

De zondagse kerkdienst is zo een onmisbaar en rijk
gevuld moment om in geloof en gemeenschap
samen te leven. In de afgelopen weken werd duidelijk,
dat wij sommige van de elementen heel goed ook in
een videokerkdienst kunnen vinden. De gemeen
schap met de zusters en broeders kan echter alleen
in de kerk helemaal gevoeld en beleefd worden.
Daarom is het fijn, als de kerken weer open kunnen.

Spreekuur
Geloofsvragen? Of heeft u vragen op sociaal-,
maatschappelijk en/of juridisch gebied, over een
bepaalde kwestie die speelt in uw leven? Dit
kunnen bijvoorbeeld, naast vragen over het ge
loof, ook vragen zijn met betrekking tot uw inko
men, werk- of woonsituatie.
U bent van harte welkom met uw vragen. Het is
belangrijk om er voor elkaar te zijn!
U kunt elke dinsdag uw vraag stellen van 16:00 –
18:00 uur
- Telefonisch: 023 - 531 2730
- op afspraak aan de Parklaan 34, 2011 KW Haar
lem
- of 24/7 via e-mail: spreekuur@ebgnoordholland.
nl
Tijdens dit spreekuur is br. Stefan Bernhard aan
wezig en afhankelijk van de vraag, helpt hij u als
predikant verder of verwijst hiju door (intern of
extern). Daarbij wordt ook gebruik 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! Juist nu in deze
Coronatijd!
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VierKids

reus tegemoet. Als Goliath hem ziet, kan hij zijn ogen
niet geloven. Hij denkt dat het gemakkelijk is David te
doden.

David en Goliath
1 Samuël 17:1-54
De Filistijnen komen weer om tegen Israël te strijden.
De drie oudste broers van David zijn nu in Sauls leger.
Daarom zegt Isaï op een dag tegen David: ’Breng je
broers wat koren en broden en kijk eens hoe het met
hen gaat.’
Als David in het legerkamp komt, gaat hij meteen naar
het slagveld om zijn broers te zoeken. De Filistijnse reus
Goliath stapt net naar voren om de Israëlieten te
bespotten. Dat heeft hij al 40 dagen lang elke morgen
en elke avond gedaan. Hij schreeuwt: ’Kies één van
jullie uit om met mij te vechten. Als hij wint en mij
doodt, zullen wij jullie slaven zijn. Maar als ik win en
hem dood, zullen jullie onze slaven zijn.’
David vraagt aan een paar soldaten: ’Wat zal de man
krijgen die deze Filistijn doodt en Israël van deze
schande bevrijdt?’
’Saul zal hem grote rijkdom geven’, zeggen zij. ’Hij zal
hem ook zijn dochter tot vrouw geven.’

Maar alle Israëlieten zijn
bang voor Goliath omdat
hij zo groot is. Hij is wel 3
meter lang, en een andere
soldaat draagt zijn schild
voor hem.
Een paar soldaten gaan
naar koning Saul om te
zeggen dat David met Go
liath wil vechten. Maar
Saul zegt tegen David: ’Jij
kunt niet met die Filistijn
vechten. Je bent nog
maar een knaap en hij is zijn leven lang soldaat ge
weest.’ David antwoordt: ’Ik doodde een beer en een
leeuw die mijn vaders schapen hadden geroofd.
Deze Filistijn zal het net zo vergaan. Jehovah zal mij
helpen.’ Dan zegt Saul: ’Ga met Jehovah’s hulp.’
David neemt uit een beek vijf gladde stenen en stopt
ze in zijn tas. Dan neemt hij een slinger en gaat de
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’Kom maar op’, zegt Goliath, ’ik zal je lichaam aan de
vogels en de roofdieren geven.’ Maar David zegt: ’Jij
komt op mij af met zwaard, speer en werpspies, maar
ik kom op je af in de naam van Jehovah. Vandaag
zal Jehovah je in mijn hand geven en ik zal je verslaan.
’
Dan rent David Goliath tegemoet. Hij neemt een steen
uit zijn tas en slingert die weg. De steen treft Goliath
in het hoofd en hij valt dood neer! Als de Filistijnen zien
dat hun held dood is, vluchten zij. De Israëlieten
achtervolgen hen en winnen de strijd.
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