Nieuwsbrief 37 - EBG Noord-Holland
Geachte zuster, geachte broeder,
Komende week viert Suriname dat het land 45 jaar geleden onafhankelijk is geworden. Voor
sommigen zal dat een feestelijke dag zijn, want het geeft aan dat het land volwaardig meedoet in de
kring van de volkeren van deze wereld. Voor anderen is deze dag geen reden om blij te zijn, want de
economische situatie in het land is slecht en vele mensen hebben moeite om de meest noodzakelijke
uitgaven te betalen.
Maar met deze dag is ook de hoop verbonden, dat Suriname een bloeiend en gezond land moge zijn.
Vanuit Nederland hebben wij daar maar beperkt invloed op. Velen van u ondersteunen familieleden
en vrienden in Suriname. Maar meer bemoeienis is vaak niet gewenst. Wij kunnen wel onze goede
wensen sturen en voor het land en zijn bewoners bidden. Daarom vragen wij verderop uw gebed
voor Suriname. Wij kunnen daarvoor woorden gebruiken van een collega-predikant die lange tijd in
de EBGS heeft gewerkt.

* Morgen is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Wij vieren dan een kerkdienst in Zaandam.
Daarin lezen wij een stuk uit Openbaringen 21, waarin een beeld wordt beschreven van een betere
wereld. Voor sommigen is het maar een droom, die nooit waar zal worden, maar voor anderen is het
een visioen van God, die werkelijkheid mag worden onder ons.
Na de kerkdienst kunt u ook het eten ontvangen dat u besteld heeft en een kijkje nemen op de
boekentafel.
Voor allen, die thuis blijven, sturen wij ook een groet op de zondag per WhatsApp rond. U kunt
het filmpje nog de hele week op onze website vinden.

* Op zondag 29 november begint de Adventtijd. Wij vieren dan geen gewone kerkdienst. De EBG in
Haarlem nodigt uit voor een Adventsmiddag:
Ieder jaar vieren we in Haarlem de Adventsfamiliedag. Er werd een verhaal voorgelezen, een quiz
gespeeld en de kaarsen voor de Kerstnachtviering werden in orde gemaakt. Ook werd er gezamenlijk
gezorgd voor de warme maaltijd en wat lekkers. Dit jaar is de Adventsfamiliedag anders en dit geldt
ook voor het programma en de consumptie.
De viering is op 29 november van 14.00 tot 17.00 uur. De inhoud van het programma is nog een
verrassing. Voor deelname aan deze activiteit moet iedereen zich aanmelden. Ook vragen we een
bijdrage van € 10,- voor het eten en de versnaperingen.
We starten om 14.00 uur. Bij binnenkomst mag u plaats nemen. U krijgt koffie/thee met iets lekkers.
Daarna is er een activiteit. Na deze activiteit krijgt u iets te eten en te drinken. Dan volgt weer een
activiteit tot ongeveer 17.00 uur. Ter afsluiting krijgt u een warme maaltijd, die u thuis kunt nuttigen,
mee. We kunnen helaas niet met elkaar aan een mooi gedekte tafel zitten om te eten. Het eten moet
u daarom dit jaar mee naar huis nemen. We eten roti met groenten en vlees en een eitje. Ook met
de vegetariërs wordt rekening gehouden. Zij krijgen roti met groenten en een eitje.
Wij houden de RIVM-richtlijnen aan en hopen dat dit geen belemmering is om aanwezig te zijn.

Voor gemeenteleden die niet naar de Adventsmiddag willen of kunnen komen, maar wel willen
genieten van het eten, of voor degenen, die een extra portie voor de huisgenoten willen meenemen,
bestaat de mogelijkheid om eten te bestellen. Ook dat kost € 10,00.
Anders dan in andere weken vragen wij u om zich op te geven voor deelname of om eten te bestellen
bij zr. Astra Hoogvliets. U kunt dat tot uiterlijk donderdag 26 november bij zr. Astra (tel.: 06 1833
4970) doen. Zij zal u ook vertellen hoe de betaling verloopt.
We hopen een fijne en gezegende dag van te maken.

* De datums en plaatsen van onze kerkdiensten kunt u op onze website vinden. Wij vragen u met
klem om zich voor deelname aan alle kerkdiensten aan te melden. Dat is belangrijk, omdat wij nu
scherper dan daarvoor, op het aantal bezoekers moeten letten. Op dit moment hanteren wij een
maximum van 30 bezoekers per kerkdienst (exclusief de medewerkers aan de kerkdienst).
U kunt zich opgeven voor deelname aan alle kerkdiensten bij zr. Bonoo. Graag tot uiterlijk vrijdag
voorafgaande aan de kerkdienst. Na uw aanmelding krijgt u een bevestiging met de richtlijnen, die
wij in acht moeten nemen, toegestuurd. U kunt zich aanmelden via de website, via e-mail of via
telefoon 072-562 1439.

* Op zaterdag 28 november houden wij weer een gebedswacht in onze gemeente. Wij verzoeken u
om op deze dag een half uur of een uur lang voor onze gemeente en voor haar leden te bidden. U
kunt dat op een zelf gekozen tijdstip doen, maar u kunt ook aansluiten bij de gebedsketting in onze
gemeente. Voor mogelijke tijden kunt u contact opnemen met een van de volgende zusters:
•
•
•
•

Zaanstad: zr. Mavis Hoogdorp (075 – 670 3423)
Hoorn: zr. Eunice Plet (0229 – 754 354)
Alkmaar e.o.: zr. Ilse Tjin-Sie-Baal (072 – 561 8269)
Haarlem: zr. Ethel Cairo-Kortram (06 – 2463 8863)

Komende week vindt u bij de nieuwsbrief de onderwerpen voor uw gebed. U kunt deze onderwerpen
vanaf donderdag ook op onze website vinden.

* November is bijna afgelopen, maar ook december kan donker en koud zijn. Daarom wijzen wij
jongeren en ouderen in onze gemeente graag op de “november-challenge” van het Jeugdbureau van
de Broeder-Uniteit. Laat je inspireren voor acties die je helpen om de donkere maanden door te
komen. Je vindt de “challenge” op de website van het UYC (Unity Youth Comitee)

* De rol van Nederland in het slavernijverleden staat de laatste tijd in het middelpunt van de
aandacht. Een tentoonstelling Kerken & Slavernij in het Luther Museum Amsterdam laat de rol zien
die verschillende kerken speelden in het slavernijverleden – waarbij met name Suriname centraal
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staat. Tegelijkertijd wordt er gekeken naar de verdere stappen in het proces van een heilzame
verwerking van dit verleden. Een onderdeel van het randprogramma van deze tentoonstelling is een
debatavond, georganiseerd door de werkgroep Heilzame Verwerking Slavernij Verleden. Vorig jaar
was er een essaywedstrijd uitgeschreven, die resulteerde in de uitgave van een boek met de
prijswinnende teksten. Als vervolg op het debat en de essaywedstrijd van vorig jaar willen wij samen
met u en de schrijvers daar verder over in gesprek gaan. Winnaars Herman Fitters, Ben Ipenburg, Ken
Mangroelal en Martijn Stoutjesdijk reageren op stellingen en gaan met elkaar en het publiek in debat
onder leiding van juryvoorzitter prof. Michiel van Kempen.
U bent van harte uitgenodigd om u te laten informeren en samen met ons van gedachten te wisselen
welke rol de kerken zouden moeten innemen betreffende dit thema. De avond wordt omlijst door
voordrachten van acteur Felix Burleson en muziek van fluitist-componist Ronald Snijders
Datum : 25 november 2020 / Tijd : 20.00 – 22.00 uur. / U kunt deze avond volgen via onze livestream.

Wij feliciteren alle jarigen van de deze week en wensen U Gods zegen toe. Met verjaardagen worden
vele wensen geuit en sommigen ook vervuld. In deze tijd zullen wij vaak gezondheid wensen, want
dit is belangrijker gebleken dan vele materiële dingen. Wij wensen dat uw wensen gehoord worden
door mensen om u heen, zodat zij u op een bijzondere manier kunnen verrassen. Wij wensen ook dat
uw diepste wensen bij God bekend zijn. Wij moeten en mogen het uit handen geven dat deze
wensen ook in vervulling gaan. Wij mogen daarbij daarop vertrouwen, dat God het beste met ons
voorheeft.
Wij feliciteren u met de gospel Mi Lobi You van Marcia Dalfour

Deze dagen gaan onze gedachten uit naar de mensen, die ons ontvallen zijn. In sommige kerken
worden daarom speciale diensten gehouden. Wij wensen allen, die rouwen en de pijn van het gemis
voelen, Gods zegen toe. Wij weten onze dierbaren geborgen in Gods handen. Maar wij voelen wel
het verdriet, omdat zij niet meer in ons midden zijn.
Wij wensen ook alle zieken in onze gemeente Gods nabijheid en kracht toe. Soms is deze ziekte
verbonden aan Covid-19, maar vaak staat die er los van. Hoe dan ook, wensen wij u kracht en geduld
om te genezen of te aanvaarden wat niet genezen kan.
Wij denken hier met name aan br. Daniëls en zr. Linger uit Haarlem, maar ook aan br. Plet uit Hoorn.
Steeds meer gemeenteleden moeten voor langere of korte tijd in quarantaine. Meestal zijn de
klachten licht. Maar de maatregelen vragen toch om aanpassingen. Wij wensen dat u de gedwongen
rust goed kunt vullen en gebruiken.
Wij wensen u kracht en sterkte toe met het lied: Yu na mi rutu van Jeanine Slagtand

Wij vragen vandaag uw gebed voor Suriname. Wij danken voor de onafhankelijkheid waarin het land
zich kan ontwikkelen en voor de mensen, die zich in de vele jaren voor dit land hebben ingezet. Wij
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bidden, dat de huidige moeilijkheden overwonnen kunnen worden en dat de regering de juiste
stappen kan zetten om het welzijn van de mensen te verbeteren en de economische crisis onder
controle te krijgen. Wij danken ook voor de kerken en godsdiensten, die het land rijk is. Wij bidden
dat zij allen bijdragen aan verdraagzaamheid en samenhorigheid. Wij bidden voor de Evangelische
Broedergemeente in Suriname, voor de medewerkers en de leden.
Br. Clifton Walker heeft een gebed geschreven voor het land en de bewoners. U kunt dit gebed hier
downladen

Sommige mensen hebben nu al hun huis in kerstsfeer gebracht. De eerste kerstbomen zijn
opgesteld. Dat lijkt erg vroeg, maar laat ook zien dat de tijd van Advent dit jaar op een meer intense
manier beleefd zal worden dan in andere jaren.
Volgende week begint in de kerk de Adventtijd. De kerk in Haarlem zal dan, net als ieder jaar,
versierd worden. Het meest in het oog springt de grote kerstster en de adventskrans. Ze helpen ons
om naar kerst toe te leven, de dagen en weken te tellen en het licht te zien groeien in de duisternis.
Wij wensen u thuis en in de kerk een gezegende tijd toe.

Met vriendelijke groet
Stefan Bernhard
(21 november 2020)
NB: U ontvangt deze brief omdat u als lid of vriend ingeschreven staat in de ledenadministratie van
de EBG Noord-Holland. Heeft u vragen over deze inschrijving of wilt u iets wijzigen, dan kunt u a.u.b.
contact opnemen met ledenadministratie@ebgnoordholland.nl.
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