
Nieuwsbrief 38  - EBG Noord-Holland 

Geachte zuster, geachte broeder,             

Morgen begint met de eerste Advent de voorbereidingstijd op kerst.  In de kerk vieren wij dat met 

het lezen van de profetie van Zacharia 9:9: “Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je 

koning is in aantocht.” 

Wij kunnen ons de vreugde wel voorstellen, die uit dit  vers spreekt. Het is mooi als een lang 

verwachte redding eindelijk komt. Wij zetten daarbij onze hoop niet op een koning of een andere 

sterke machthebber. Daar blijven wij verre van. Er zijn wel leiders nodig, die op een verantwoorde 

manier de beslissingen nemen in het bestrijden van het virus. Maar wij hebben ook geleerd, dat je 

deze leiders niet alle macht in handen moet geven.  

Onze hoop is nu op een vaccin gevestigd. Daar kijken wij naar uit. En het zou een heel mooi 

kerstcadeau zijn, als er een goed werkend vaccin er was en misschien een aantal medicijnen, die echt 

tegen Covid-19 zouden helpen. Daarom kijken wij in deze coronatijd ook vooral naar de 

wetenschappers en artsen. Zij moeten ons verlossen. 

Maar de profeet Zacharia laat ons nog iets anders zien. Hij heeft het niet over een sterke dictator, die 

alle macht in handen houdt en voor iedereen beslissingen neemt. Hij heeft het ook niet over 

werkzame wapens tegen de bedreiging.  Hij kijkt uit naar een koning op een ezel, die het beste in de 

mensen naar boven kan brengen en de mensen naar elkaar toekeert. Hij heeft het over een stad van 

vrede.  

Ik wens voor ons op deze eerste Advent, dat vooral de vrede in onze samenleving behouden blijft en 

dat wij vanuit deze vrede de krachten kunnen ontwikkelen om naar begaanbare wegen en werkzame 

middelen te zoeken, die ons uit de crisis helpen.  

 
* In de EBG Noord-Holland beginnen wij de Adventtijd met een bijzondere middag in Haarlem. Vanaf 
14.00 uur komen wij bij elkaar om te luisteren naar een verhaal van God, die op zoek gaat naar de 
mensen en om te delen wat ons bezig houdt en sterk maakt in deze tijd. Ook voor de inwendige 
mens is gezorgd, uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen. 
 
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 6 december komen wij in Alkmaar bijeen voor een kerkdienst. Het kerkkoor zal deze 

dienst opluisteren, onder meer met het Hosianna. 

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. 

https://www.ebgnh.nl/nieuws/
https://www.ebgnh.nl/aanmelding-voor-de-kerkdienst/
mailto:kantoor@ebgnoordholland.nl
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*  In december 2020 zullen de volgende kerkdiensten in onze gemeente plaatsvinden. Deze lijst is 

onder voorbehoud, want wij weten niet wat mogelijk is in verband met corona. Wij informeren u 

actueel via onze nieuwsbrief en de agenda op onze website.  

• 6 december om 13.00 uur in Alkmaar (Blije Mare in Alkmaar-Noord) 

• 13 december om 13.00 uur in Hoorn (Dorpskerk Zwaag) 

• 20 december om 13.00 uur in Zaandam (Maartenkerk in Zaandam) 

• 23 december om 19.30 uur in Hoorn (Dorpskerk Zwaag) 

• 24 december vanaf 19.00 Online viering op kerstavond via ebgnh.nl 

• 25 december om 11.00 uur in Haarlem (EBG kerk) 

• 30 december om 19.30 uur in Hoorn (Dorpskerk Zwaag) 

• 31 december om 16.00 uur in Haarlem (EBG kerk) 

In de komende dagen valt ook de nieuwe Vierklank bij u op de mat of in de mailbox met informatie 

en artikelen om over na te denken.  

* Op 24 december nodigen wij alle leden en vrienden van de EBG uit, om een online kerstdienst mee 

te vieren. Wij willen voorafgaande aan de kerstdienst kaarsen aan huis bezorgen. Wij zoeken naar 

leden in de verschillende woonplaatsen in onze regio, die in de komende weken kaarsen willen 

rondbrengen. Meldt u zich daarvoor aan bij br. Bernhard. (06 3038 3882 of s.bernhard@ebg.nl)  

* Het jongerenwerk van de EBG (in Duitsland) is een mooie actie gestart. Vanaf 1 december sturen zij 

in de komende vier weken iedere dag een tekst naar je toe, om over na te denken of om er blij van te 

worden. Deze teksten zijn in het Nederlands.  

 

mailto:s.bernhard@ebg.nl
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* Op de website van het Nederlands Bijbelgenootschap vind u veel informatie over de Bijbel, maar 

ook interessante blogs en columns. Sinds kort is daar ook een podcast over geloofsopvoeding bij- 

gekomen. U vind deze podcast hier. Interessant voor iedereen, die samen met zijn of haar kinderen 

op ontdekkingsreis door de Bijbel wil gaan en daar achtergrondkennis en tools voor nodig heeft. 

 

Allen, die in deze week jarig zijn geweest, wensen wij Gods zegen toe. U bent in een bijzondere tijd 

jarig. De vele lichten in de huizen en in de tuinen stralen ook voor u, om uw feestdagen extra luister 

bij te zetten. Zo kunnen wij dat ons in iedere geval inbeelden. Neem het licht in uw hart op en 

koester het daar, zodat het u kan leiden en begeleiden in het nieuwe jaar van uw leven.  

Wij feliciteren u met de gospel This little light of mine, I’m gonna let it shine gezongen door Odetta. 

 

Ziekte en pijn kan ons leven donker maken. Dat geldt voor lichamelijke klachten, maar ook voor onze 

geest en ziel. Wij kijken juist in Advent uit naar het Licht, dat in de wereld is verschenen. Wij wensen 

allen, die lijden, Gods licht toe. Wij denken daarbij aan allen, die een dierbare mens moeten missen, 

die zelf lijden aan een ziekte of die moeite hebben in de beperkingen waarin wij nu moeten leven. 

Voor u het lied Into the Darkness (O Come Lord Jesus, Come).  

Het eerste couplet en de refrein  luiden:  

Into the darkness of this world; Into the shadows of the night; 
Into this loveless place You came, Lightened our burdens, eased our pain 
And made these hearts Your home. Into the darkness once again, 
Oh come, Lord Jesus, come 
Come with Your love To make us whole. Come with Your light To lead us on. 
Driving the darkness Far from our souls. O come, Lord Jesus, come. 
 
Words and Music by Maggi Dawn 
© 1993 Kingsway’s Thankyou Music 

 

Vandaag houden wij gebedswacht in onze gemeente. Bid voor de EBG en vooral voor haar leden!  U 

kunt daarvoor de onderwerpen gebruiken, die u hier kunt downloaden. Begin met de dagteksten van 

vandaag en denk er in stilte over na. Zing of luister naar een lied. Bid het gebed voor de vrede voorin 

in het dagtekstenboekje en ga vervolgens de onderwerpen per hoofdstuk langs. Sluit uw gebed met 

het onze Vader en een lied af.  

 

Vanaf 1 december verandert weer het een of andere in ons land.  Bijvoorbeeld: dan wordt het 

dringend advies om een mondkapje te dragen omgezet naar een verplichting, die ook gehandhaafd 

kan worden. Dat kan ons boos maken, want wij laten ons niet graag iets opleggen. Maar het kan een 

steun in de rug zijn, om de mondkapjes niet te vergeten als wij de deur uitgaan en ze ook op te 

zetten als wij een openbare (binnen)ruimte betreden. Het is een kleine moeite. 

https://debijbel.nl/kind-en-bijbel/podcast-kind-bijbel
https://www.youtube.com/watch?v=J2kDsqGeoLU
https://www.youtube.com/watch?v=gsjHf-IX8qo
https://www.ebgnh.nl/wp-content/uploads/2020/11/2020-6-Gebedswachtonderwerpen.pdf
https://www.ebgnh.nl/wp-content/uploads/2020/11/2020-6-Gebedswachtonderwerpen.pdf
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Wij wensen u een gezegende week toe. 

 

Met vriendelijke groet  

Stefan Bernhard  

(28 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.         


