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Psalm 136
 
 
1 Loof de HEER, want hij is goed
– eeuwig duurt zijn trouw –
2 loof de allerhoogste God
– eeuwig duurt zijn trouw –
3 loof de oppermachtige Heer
– eeuwig duurt zijn trouw –
 
4 die wonderen doet, hij alleen
– eeuwig duurt zijn trouw –
5 die de hemel maakte, met wijsheid
– eeuwig duurt zijn trouw –
6 die de aarde uitspreidde, op het water
– eeuwig duurt zijn trouw –
 
7 die de grote lichten maakte
– eeuwig duurt zijn trouw –
8 de zon, om te heersen over de dag
– eeuwig duurt zijn trouw –
9 maan en sterren, om te heersen over de nacht
– eeuwig duurt zijn trouw –
 
10 die Egypte trof, in hun eerstgeborenen
– eeuwig duurt zijn trouw –
11 en Israël wegleidde, uit hun midden
– eeuwig duurt zijn trouw –
12 met krachtige hand en geheven arm
– eeuwig duurt zijn trouw –
 
13 die de Rietzee spleet, in tweeën
– eeuwig duurt zijn trouw –
14 en Israël overbracht, daar midden doorheen
– eeuwig duurt zijn trouw –
15 en de farao met zijn leger achterliet, in de Rietzee
– eeuwig duurt zijn trouw –
 
16 die zijn volk leidde, in de woestijn
– eeuwig duurt zijn trouw –
17 die geduchte koningen versloeg
– eeuwig duurt zijn trouw –
18 en machtige koningen doodde
– eeuwig duurt zijn trouw –
 
19 Sichon, koning der Amorieten
– eeuwig duurt zijn trouw –
20 en Og, de koning van Basan
– eeuwig duurt zijn trouw –
 

21 en hun land weggaf, als bezit
– eeuwig duurt zijn trouw –
22 als bezit aan Israël, zijn dienaar
– eeuwig duurt zijn trouw –
 
23 die in onze rampspoed aan ons heeft gedacht
– eeuwig duurt zijn trouw –
24 en ons ontrukte aan onze belagers
– eeuwig duurt zijn trouw –
 
25 hij geeft brood aan alles wat leeft
– eeuwig duurt zijn trouw –
26 loof de God van de hemel
– eeuwig duurt zijn trouw!
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Voorwoord
 
Er is zoveel veranderd, veranderingen die ons bezighouden.
De zorgen van ons eigen bestaan en die van de wereld
waarin wij leven. We worden het zo beu, corona blijft ons
dagelijks leven bepalen, zelfs al wordt de speelruimte gro
ter. 
 
Wij hebben het nu over het nieuwe normaal. Het leven met
anderhalve meter afstand. Aan enkele gemeenteleden
hebben wij gevraagd hoe zij hiermee omgaan en welke
ervaringen zij meenemen naar de toekomst. Het contact
met anderen minder is geworden, maar het contact met
God niet is veranderd. Het is eerder sterker geworden. Wij
maken door de coronacrisis veel meer gebruik van de
online mogelijkheden om met elkaar in contact te blijven.
Sommigen hebben door het internet zich meer verdiept in
het lezen van de Bijbel.
 
Juist nu merken we hoe lastig samen leven eigenlijk is: we
zijn onze onbevangenheid kwijt, draaien om elkaar
heen. Hoe kunnen we zo elkaar tot naaste zijn? We ervaren
moeite en ongemak: elkaar kunnen ontmoeten, maar nog
steeds zonder liefdevol aanraken, wel naar de kerk mogen,
maar zo anders en zonder zang. 
 
Zr. Treu wil ons aanmoedigen, in het licht van zowel de
oogsttijd als de coronatijd, om na te denken over de vraag:
hoe gaan wij om met Gods schepping en dat wat Hij ons
schenkt tijdens het oogstfeest? Een andere kijk op het
oogstfeest dat wij dit jaar niet fysiek met elkaar kunnen
vieren.
 
Door alle onzekerheden,  zorgen en angsten heen is het fijn
te weten dat God onze kracht is!
 
                                                                               
                                                                    Nancy Bipat-Mokkum
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Overdenking
 

‘Eeuwig duurt zijn trouw’  
 
 
 
Deze vier woorden vormen het refrein van psalm 136.
Na telkens een korte regel met een uitspraak over de
goede daden van God of over de reactie van de
mens daarop, antwoordt de gemeente met steeds
dezelfde woorden. 
 
Wat bij het lezen monotoon lijkt, wordt in de liturgie
van de eredienst tot een gemeenschappelijk geloofs
belijdenis en gedeeld gevoel. De woorden stuwen het
lied verder en het gebed naar boven. 
Ze stichten ook gemeenschap tussen de mensen die
daar bijeen zijn, om God te loven. Want hun eigen
ervaringen en belevenissen met God worden bijeen
gebracht in dit gezamenlijke lied. 
 
Nu heeft Psalm 136 een vastgelegde tekst. Maar wat
zou het mooi zijn, als wij hem een keer bidden en ie
dereen zelf een eigen regel mag invoegen, waarop
de gemeente reageert: ‘Eeuwig duurt zijn trouw’. Zou
u daar een korte regel tekst aan kunnen bijdragen?
Welke woorden zouden dat kunnen zijn? Misschien
kunt u van een moment vertellen, waarop God u in
het bijzonder dichtbij was. Of heeft u iets meege
maakt, waarin u de hulp van God ervaren heeft. Of
u vertelt gewoon van een mooie belevenis in uw le
ven of van een persoon, die u dierbaar is. Als wij dat
met elkaar delen en steeds weer bevestigen, dan
ontstaat er een rijk beeld van het geloof dat de erva
ringen van de enkele mens overstijgt. 
 
In het boek van de Psalmen vormt Psalm 136 het
sluitstuk van een reeks lofpsalmen. Alles wat daarvoor
werd gebeden en gezongen komt hier nog een keer
bij elkaar. In de liturgie van de tempel van Jeruzalem
klonk de Psalm op elke grote feestdag. Hij vormt het
refrein voor het hele gelovige leven. Je ervaart samen
een stukje eeuwigheid. 
 
Maar niet alleen in de tempel of in de synagogen was
de Psalm te horen. De woorden van het refrein  blij
ven ook met je meegaan, als je na de dienst naar
huis gaat. Ze werden ook in de huizen van de mensen
gezongen. Het refrein van de Psalm begeleidt hen
door het hele leven, bij alles wat ze tegenkomen en

wat hen overkomt, bij al hun doen en laten. Overal
hoort de reactie bij: ‘Eeuwig duurt zijn trouw’. Het is
alsof de woorden je bij de hand nemen om met je
samen terug te kijken op je levensweg om te ontdek
ken waar God daarin aan het werk was. Was Hij het
niet, die je samen heeft gebracht met een mens, die
je nu bijzonder dierbaar is? Was Hij niet met je in een
bijzonder moeilijk moment? Heeft Hij je niet de woor
den in de mond gelegd, waardoor je anderen hebt
kunnen overtuigen om je de baan te geven waar je
nu trots op bent?  
 
Het refrein wijst je ook naar de toekomst. Je mag er
van overtuigd zijn, dat God je niet in de steek laat. Je
mag er op hopen en vertrouwen, dat Hij er zal zijn, als
je hem nodig hebt. Eeuwig is niet een punt achter de
horizon, maar het is de tijd, die er was en de tijd, die
er komt en het moment daartussenin. 
Maar hoe zit het dan met momenten waarop het
leven niet soepel verloopt, waarin mensen zich van je
afkeren of waarin jezelf het leven verknoeit? Verstomt
dan het refrein, omdat je de woorden niet over je tong
krijgt? 
 
Ik moet aan een trucje denken dat wij vroeger bij onze
kinderen toegepast hebben: Toen ze nog klein
waren, was een wandeling soms een grote uitdaging,
vooral als de weg lastig werd en bergopwaarts ging.
Dan kon het gebeuren dat ze opeens naast de weg
neerploften en weigerden nog een stap te verzetten.
Wat doe je dan zo midden in het bos, halverwege de
berg? Terugkeren is geen optie, doorlopen de enige
mogelijkheid. Soms hielp het om even wat te eten en
uit te rusten, soms gaf de belofte van een ijsje aan
het eind van de weg de nodige motivatie. Om het
lopen zelf makkelijker te maken zongen wij samen een
eenvoudig liedje, soms wel tientallen keren achter
elkaar. De woorden gaven het ritme voor onze stap
pen aan en de melodie maakte de adem rustig en
gelijkmatig. Zo konden wij de moeilijke weg door
staan. 
 
Een Psalmlied, vooral met dit refrein, kan in ons leven
ook zo werken. Je zingt hem, je bidt hem haast auto
matisch en hij draagt je ook door moeilijke perioden.
De eenvoudige zin “Eeuwig duurt zijn trouw” krijgt 
dan een eigen kracht, die verder gaat dan de bete
kenis van de woorden. Wie dat een keer heeft mee
gemaakt, zal dat kunnen beamen: “Eeuwig duurt zijn
trouw”. 
 
Stefan Bernhard       
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Vanuit de
Oudstenraad
Informatie over EBGNH 2.0  

In de afgelopen maanden heeft ons gemeentele
ven op een andere manier moeten
plaatsvinden. De kerkdiensten waren
voornamelijk online en de contacten
verliepen via de post, telefoon of de
sociale media. Ondanks de beperkin
gen konden wij volop gemeente
zijn. Wij danken alle gemeenteleden,

die zich in de afgelopen weken in en voor onze EBG
Noord-Holland hebben ingezet. 
 
Eerder hebben wij vanuit de Oudstenraad al een an
der traject ingezet, dat ons gemeenteleven zal veran
deren. Wij hebben dat traject ‘EBGNH 2.0’ge
noemd. Wij zijn nog steeds daarvan overtuigd dat de
daarin beschreven veranderingen nodig zijn om de
toekomst van onze gemeente veilig te stellen. In de
Oudstenraad hebben wij geen nieuwe overwegin
gen daaraan toegevoegd, maar vastgesteld, dat wij
de plannen, zoals die op de algemene ledenverga
dering van 23 maart 2019 en bij andere gelegenhe
den gepresenteerd zijn, nog steeds moeten doorvoe
ren. Wij hebben ze daarom in besluiten omgezet. 
 
Dit zijn de besluiten: 
 
1. Vanaf 1 januari 2021 zullen de kerkdiensten in
de EBG Noord-Holland op twee locaties plaatsvin
den in plaats van vier. Wij houden vanaf dit tijdstip
kerkdiensten in Alkmaar (om de ene maand op de
eerste zondag en in elke maand op de derde zondag)
en in Haarlem (om de ene maand op de eerste
zondag en elke maand op de tweede tot en met
vijfde zondag). In Hoorn en Zaandam vinden vanaf 1
januari 2021 geen reguliere kerkdiensten van de EBG
meer plaats. 
 
2. De deelgemeenten zullen in de huidige vorm
ophouden te bestaan. Wij werken in 2021 toe naar
een nieuwe structuur waarin wij minder besturen heb
ben en de medewerkers in de verschillende locaties
en werkterreinen van onze gemeente nauwer samen
werken. Evenementen en activiteiten worden EBG
Noord-Holland breed georganiseerd. 
 

3. Huisbezoek en kringwerk zullen op de vier loca
ties van onze gemeenten blijven plaatsvinden. Met
name het groothuisbezoek in de regio Alkmaar eo,
het koor in Haarlem, de bijeenkomsten in Ma Awit
ja en de Bijbelstudie in Hoorn en de gebedsgroep in
Zaandam zullen doorgaan. Deze activiteiten zullen
gaandeweg ook toegankelijk gemaakt worden voor
leden uit de andere voormalige deelgemeenten. De
activiteiten van de zustergroep, de broedergroep en
de catechese zullen voor de gehele EBG Noord-Hol
land open staan. Vanuit Haarlem bieden wij ook
activiteiten voor de kinderen uit onze gemeente aan.  
 
4. De financiële administratie wordt in 2021 op één
plek in onze gemeente verwerkt. De bevoegdhe
den voor beheer van de financiën zullen opnieuw in
gericht worden, zodat overal consequent het princi
pe van de ‘vier ogen’ toegepast is. Wij reduceren het
aantal bankrekeningen van zeven naar twee. De
bankrekeningen van de gebouwen en van het kerk
blad zijn al per 1 september 2020 opgeheven. U heeft
daarover begin augustus bericht ontvangen. In de
komende maanden zullen andere bankrekeningen
volgen.  
 
Wij zijn tot deze voornemens en besluiten gekomen,
omdat wij opgemerkt hebben dat het werk in de
deelgemeenten op steeds minder schouders terecht
komt. Wij zien vrijwilligers vermoeid raken, omdat er
geen opvolgers in de Raden van bijstand zijn. Het 
kerkbezoek op zondag loopt in alle deelgemeenten
terug. Wij doen onnodig veel dubbelwerk in de admi
nistratie. De medewerkers zijn vooral bezig om de ve
le kerkdiensten door te laten gaan en hebben weinig
tijd, energie en middelen om nieuwe initiatieven op
te starten. Wij hopen dat wij met minder, maar beter
bezochte kerkdiensten, met minder administratie en 
door beter gebruik te kunnen maken van de talenten
van onze vaste en vrijwillige medewerkers de EBG
Noord-Holland een toekomst kunnen geven. Wij
menen dat wij onze voornaamste taak, namelijk het
evangelie te leven en te verkondigen, zo beter kunnen
vervullen.   
 
Door de beperkingen waarin wij nu leven is het
moeilijk om met u, de leden en vrienden van de EBG
Noord-Holland, deze besluiten en de uitvoering
daarvan te bespreken. Met de Raden van bij
stand hebben wij in de afgelopen weken over het
veranderplan van gedachten gewisseld. Een geplan
de Algemene ledenvergadering kon echter niet
doorgaan. En het zal ook moeilijk worden om kleinere
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vergaderingen te laten plaatsvinden. Wij hebben nog
gedacht om een vergadering via internet te organi
seren, maar hebben daarvan afgezien, omdat een
deel van onze leden dan niet mee zou kunnen doen.
Wij kunnen u daarom alleen vragen, om met de
Oudstenraad contact op te nemen als u vragen of
opmerkingen over deze besluiten heeft. U vind de
adressen achterin dit blad.  
 
Wij bidden tot God dat hij ons op deze weg zal leiden
en begeleiden en hopen dat de EBG zich in onze re
gio verder kan ontwikkelen.  
 
 
 
Nieuwsbrief en website  
 
Wilt u op de hoogte blijven van de actuele ontwikke
lingen in onze gemeente en iedere week een woord
van onze predikant in uw mailbox ontvangen?
Meldt u zich dan aan de voor onze wekelijkse digita
le e-mail nieuwsbrief. U vind een formulier op www.
ebgnh/nieuws. Op onze website kunt ook eerdere 
uitgaven van de Vierklank en de nieuwsbrief downlo
aden.   
 
 
Saskia Treu is pastoraal werker in de EBG
Nederland 

Zr. Saskia is geen on
bekende in onze ge
meente. Ze heeft in
de deelgemeente Hoor
n een stage gedaan
voor haar theologi
sche opleiding en
is sindsdien voorgegaan
in enkele kerkdien
sten en heeft pasto

rale gesprekken gevoerd. Ze stuurt ook bemoedigin
gen en overdenkingen via WhatsApp naar ons
toe.  Per 1 juni heeft het Provinciaal Bestuur haar be
noemd tot pastoraal werker in de EBG Nederland. Zij
is niet aan een gemeente verbonden, maar heeft een
kerkelijke zending gekregen voor haar werk als gees
telijke verzorger in de thuiszorg en voor het pastoraat
aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland.   
In de kerkdienst van 6 september willen wij haar in
stalleren als pastoraal werker en haar de zegen
meegeven voor haar werk als geestelijke verzorger.  
 

 
Bezinningsweekend wordt Bezinningsdag -  Save 
de date  
 
In plaats van ons traditionele bezinningsweekend
begin november, willen wij dit jaar op zaterdag 31
oktober een bezinningsdag houden. Hij zal plaatsvin
den in het Fletcherhotel  in Callantsoog. Het thema,
de kosten en de procedure voor de aanmelding, ma
ken wij later bekend. 
 
 
Bijbelstudie over het woord voor het jaar 2020  
 

In de zomermaanden heeft
br. Bernhard een online-bij
belstudie gehouden over
het woord voor het jaar
2020; ‘Ik geloof! Kom mijn

ongeloof te hulp!’ (Markus 9:24). In vier afleveringen
sprak hij over het Bijbelverhaal in Markus 9, over  ‘ge
loof’ in het Oude en het Nieuwe Testament en over
het geloof van Dietrich Bonhoeffer. U kunt de afleve
ringen terugkijken op www.ebgnh.nl/bijbelstudie. 
 
 
Belijdenis doen  

 
In september willen wij met
een nieuwe cursus voor de
belijdeniscatechese be
ginnen. Deze cursus zal
gedeeltelijk online via
zoom en via e-mail gehouden worden. Heeft u be
langstelling om uw belijdenis te doen of wilt u uw
geloof een nieuwe impuls te geven, dan bent u wel
kom. Neem voor meer informatie contact op met br.
Bernhard (telefoon: 06 30383882 of s.bernhard@ebg.
nl)  
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Mededeling van
uit het Provinciaal
Bestuur
 

 

 
Het Provinciaal Bestuur heeft besloten zr. Anna
Bernhard en br. Stefan Bernhard in de loop van
de eerste helft van 2021 als predikantsechtpaar
naar de gemeente Zeist te beroepen.
 
Daarbij zal zr. Bernhard ook in Zeist met 0,2 fte als
pastoraal werker actief zijn. Br. Bernhard zal met
0,8 fte in de gemeente werkzaam zijn en met 0,2
fte als coördinator opleidingen op het kantoor van
de ECP/EBGN. Het exacte tijdstip van de beroe
ping is nog afhankelijk van de opvolging in Noor
d-Holland. Hierover worden op dit moment ge
sprekken gevoerd.
 
Wij danken zr. en br. Bernhard voor het werk, dat
zij gedurende de laatste jaren in Noord-Holland
hebben gedaan en wensen hun Gods zegen voor
het werk in de gemeente Zeist. 
 
Johannes Welschen (Zeist op 9 augustus 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag & Antwoord
 

 
In augustus is bekend geworden da
t ons predikantsechtpaar Stefan en
Anna Bernhard in 2021 na 15 jaar uit
onze gemeente vertrekt. Hoe verloopt

de wisseling van een predikant in de Broedergemeen
te? Wat is de rol van de Oudstenraad in deze
procedure? 
 

 
‘Predikanten zijn voorbijgangers’, zo
luidt een veel gebruikte uitsprak in
kerken. Dat betekent dat een predi
kant maar voor een bepaalde tijd in
een gemeente werkzaam is. Hoe lang

dat is, staat nergens precies vastgelegd. Het hangt
af van de situatie in een gemeente en in de kerkpro
vincie en van de persoonlijke omstandigheden van
de predikant en zijn of haar gezin. Het is echter goed
voor zowel de gemeente als ook de predikant als
er op een gegeven moment van persoon en plaats
gewisseld kan worden. Een andere predikant brengt
andere gaven en talenten mee en kan nieuwe ac
centen in een gemeente zetten. Een andere ge
meente kan een predikant voor andere uitdagingen
stellen en stimuleren om zich verder te ontwikkelen.  
 
In de Broedergemeente werken wij daarbij met het 
zogenaamde beroepingsstelsel. Dat betekent da
t een predikant in de Broedergemeente niet sollici
teert voor een bepaalde werkplek. De Oudstenraad
gaat ook niet zelf op zoek naar een predikant voor de
gemeente. Het is de taak van het Provinciaal bestuur,
om een predikant in een gemeente te plaatsen ofte
wel te beroepen. De predikanten zijn in dienst van de
kerkprovincie en niet in dienst van een bepaalde
gemeente. 
De kerkorde schrijft daarover in paragraaf 1673: 
Predikanten worden door het Provinciaal Bestuur in
hun ambt beroepen. Van hen wordt verwacht, dat zij
beroepingen aanvaarden. 
Bij gehuwde predikanten gaat de beroeping uit naar
beide echtgenoten samen, als zij daarmee instem
men. 
Voor een beroeping voert het Provinciaal Bestuur
gesprekken met de predikant en, indien van toepas
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sing, met de echtgeno(o)t(e) en met de oudstenra
den. 
 
Over de procedure rond een beroeping zijn bin
nen het provinciaal bestuur bepaalde afspraken
gemaakt. Een beroeping wordt zorgvuldig voorbereid
door eerst met de predikanten en hun gezinnen 
te spreken en dan de oudstenraden te consulteren.
De beroeping wordt pas dan uitgesproken als alle 
gesprekspartners daarmee akkoord zijn.  
 
De keuze voor het beroepingsstelsel heeft praktische
en geestelijke redenen.  
De praktische reden is, dat de Broedergemeente een
kleine kerk is. Het aantal van mogelijke werkplekken
en van de personen, die op deze werkplekken ver
deeld kunnen worden, is te klein voor het vrije spel
van vraag en aanbod. Binnen onze kerk willen wij ook
op letten, dat de mogelijke kandidaten voor de
geestelijke dienst de identiteit van de kerk kennen en
uitdragen. Het Provinciaal Bestuur overziet de gehele
kerkprovincie en kan de behoeften van de gemeen
ten en de mogelijkheden van de predikanten goe
d op elkaar afstemmen.  
 
De geestelijke reden is, dat wij in onze kerk het werk
van een predikant als gemeentedienst verstaan. De
predikant stelt zich in dienst van de kerk en aanvaardt
met zijn of haar ordening, dat de kerk bepaalt, waar
deze dienst plaatsvindt. De kerk zet de predikant in,
waar het nodig is voor de kerk en niet waar de voor
keur van de persoon of de wensen van de gemeen
te naar uitgaan. Uiteraard hoort daarbij dat zowel de
predikant als ook de gemeente het vertrouwen heb
ben, dat de kerk, en daarin het Provinciaal Bestuur,
rekening houdt met de mogelijkheden van de predi
kant en de omstandigheden in een gemeente. Pas
dan kan een zo goed mogelijke match gevonden
worden.  
 
Daarom is het ook belangrijk, dat de oudstenraden
en de predikanten het Provinciaal Bestuur van de
nodige informatie over de ontwikkelingen in de ge
meente en over de persoonlijke omstandigheden
van de medewerkers voorzien. Jaarverslagen en be
leidsplannen van de oudstenraden, regelmatige
bezoeken aan de gemeente en functioneringsge
sprekken met de predikanten zijn daarvoor de nodige
middelen
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Bemoediging
Sinds begin van dit jaar is de wereld in de ban van
een nieuw fenomeen,  namelijk het corona virus. In
middels weet bijna iedereen wat de lichamelijke ge
volgen zijn bij het besmet raken met dit venijnig,  mi
croscopisch klein organisme. Ik noem het een
demon. Omdat er geen geneesmiddel is om dit virus
onder controle te houden moesten er vele maat
schappelijke- en sociale veranderingen plaats vin
den. De wereld ging in een lockdown. In de hele we
reld vond er een revolutionaire verandering plaats.
Het was voor de gehele mensheid een kwestie van
aanpassen, aangezien de medische wetenschap
helemaal niets of heel weinig wist over dit nieuwe
virus. Dus het was maar gissen, kijken en afwach
ten  hoe het verloop zou zijn. En nu, na enkele maan
den sinds de uitbraak, weet de medische weten
schap eigenlijk nog niet heel veel over dit virus. 
 
Voor elke mens, gelovig of niet,  was dit een hele in
grijpende gebeurtenis. Op zulke momenten gaan wij
ons nog meer richten op ons geloof voor antwoorden,
maar ook voor kracht. Want de Bijbel leert ons, dat wij
moeten volharden in tijden van beproeving en onder
drukking. Wij weten dat God de Alwetende, Almach
tige schepper is, die alles in Zijn macht heeft, ook dit
dodelijk virus. God heeft de vier uithoeken van de
aarde in Zijn hand en heeft het eerste en laatste
woord. Natuurlijk komen ook de angst en vrees
boven water, maar ook die angst mogen en kunnen
wij voor Zijn troon brengen.
 
Wij weten ook dat God alles mede ten goede laat
werken. Want tijdens deze periode zijn veel mensen
ook meer gaan nadenken over het leven en de zin
van het leven. Velen zijn ook gaan nadenken over de
Schepper en de schepping  en zij zijn ook weer hun
leven gaan toewijden aan de Schepper, de bron van
alles. Dus deze tijd heeft ook vele mooie en positieve
veranderingen met zich meegebracht. We kunnen
het elke dag in de media volgen. Vele veranderingen
in de natuur en het milieu, maar ook vele veranderin
gen in het karakter en het persoonlijk leven van de
mens. 
 
Ik wil ons allen bemoedigen om te volharden en onze
angst en twijfels bij onze Verlosser en Heiland te
brengen. Hij heeft de tijden in Zijn hand, Hij heeft ons
leven in Zijn hand en Hij beschikt over alles. Als wij de
Bijbel ook bestuderen,  zullen deze situaties voor ons

niet als een verrassing komen. God heeft ons in Zijn
woord ook gewaarschuwd voor deze gebeurtenissen.
Maar Zijn plan voor Zijn schepping zal zeker tot zijn
recht en doel komen, want wat God zegt zal Hij ook
doen.
 
 
Laten wij ons oog gericht blijven houden op onze
Schepper tot de voleinding der tijden, dan zullen wij
de kroon des levens ontvangen. Laten wij ons niet uit
ons evenwicht laten brengen door negatieve situaties
en gebeurtenissen in de wereld. Wij weten dat de
vijand, onze tegenstander, de duivel, rond gaat als
een brullende leeuw en een ieder, die hem de kans
geeft om in zijn of haar leven te komen, hij hen ook
zal gebruiken en misbruiken om chaos, onrust, wan
orde, ongehoorzaamheid, ongeduldigheid, opstan
digheid, rebellie, onrechtvaardigheid, misvattingen,
vooroordelen, ondankbaarheid, egoïsme en hebbe
righeid  te brengen en zo kunnen wij doorgaan. Al
deze verkeerde gedragspatronen en karaktereigen
schappen leiden alleen tot nog meer verdriet, meer
onzekerheid, meer pijn, meer leed en meer ziek
ten, enzovoort. Gods woord zegt echter:  weersta de
duivel en hij zal van u vlieden.
 
Dus laten wij als gelovigen ons verstand en ons hart
gebruiken om het tegenovergestelde te doen, dus
om te doen wat God ons opdraagt en van ons ver
langt als Zijn volgelingen, zodat vele anderen de weg
naar God kunnen vinden. Broeders en zusters,  laten
wij volharden in deze tijden van beproeving en bezin
ning en op Hem zien. Laten wij ook alert blijven en niet
ontmoedigd raken,  maar juist hoopvol zijn. 
Gods kracht en zegen wens ik u allen toe. 
 
Joan Wist
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Broedergroep de
Club Paulus EBG
Noord-Holland
 
Waarde Broeders,
 
Door covis-19 zijn velen van ons aan huis gebonden
en de activiteiten op onze Jaarprogramma van 2020
zijn uitgesteld. En het is de vraag of de najaarsverga
dering van 2020 wel kan doorgaan.
 
Slechts voor het hoogstnoodzakelijke gaan we naar
buiten.
 
Een boodschapje, een wandeling in de buurt of een
rondje fietsen.
 
Ook al zijn er wat versoepelingen gekomen in de
maatregelen, het einde van deze crisis is nog lang
niet in zicht. We moeten nog even volhouden, helaas!
 
Met deze brief hopen wij u op de hoogte te houden
als lid of aankomend lid van de broedergroep De Club
Paulus EBG Noord-Holland.
 
We wensen u alle gezondheid toe, houd vol en hope
lijk kunnen wij elkaar binnenkort spreken.
 
Het bestuur,
Franklin, John, Erik, Marc, Michael, Marcel
 
 

Zusterkring De
Fakkel
Met het thema In vuur en vlam heeft de zusterkring
De Fakkel in 2019 het vrouwenwerk in de EBG Noord-
Holland aangewakkerd.  Dit jaar hebben wij het vuur
niet brandend kunnen houden, mede door de co
ronacrisis.  De contacten met de vrouwen verliepen
de afgelopen periode via de WhatsApp groep, met
een bemoedigend woord, lied.
Aangezien het nog niet mogelijk is om met een grote
groep bij elkaar te komen willen wij de vrouwen in de
EBG Noord-Holland enkele inspirerende oefeningen
meegeven om in vuur en vlam te blijven en op zoek
te gaan naar de Gods liefde.
 
Leven met aandacht
 
 

Probeer gedurende de dag Gods aanwezigheid
op te merken.  Maak hem groot door grote en kleine
zegeningen op te merken. Vraag hem daarbij ook of
hij jou wil leren kijken naar jezelf op zijn manier.  Open
elke dag je handen en je hart voor God en ontvang
de dag als een kostbaar geschenk, wees daarbij mild
voor jezelf en ook mild voor de ander. Wie mild is voor
een ander, laat iets van Gods liefde zien.

 
 

Schrijf een brief aan God. Leg in die brief je
verlangens naar God uit. Vertel hem dat je hem niet
loslaat tenzij hij jou zegent. 
 
 

Teken een groot hart op een vel papier en vul
dat hart met woorden uit de Bijbel die gaan over Gods
liefde.

 
Neem eens een half uur de tijd om alleen maar

stil te zijn en geef God de ruimte om tot je te spreken.
Het is hiervoor belangrijk om een plek op te zoeken
die zonder prikkels is. Zet je mobiel, radio, computer
uit en ga de uitdaging aan om stil te zijn. oefening
baart kunst. Leer jezelf om dagelijks stil te worden voor
God.
 
Het zou leuk zijn om in de WhatsApp groep De Fakkel
de ervaringen met deze oefeningen te delen!
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Vieringen

Datum Tijd Plaats Soort Viering Voorganger

6 september 13.00 uur Alkmaar Begin v/h nieuwe seizoen br. S. Bernhard

13 september 13.00 uur Hoorn Preekdienst  

20 september 11.00 uur Haarlem Preekdienst  

27 september 13.00 uur Zaandam Preekdienst  

4 oktober 13.00 uur Alkmaar Oogsfeest br. S. Bernhard

11 oktober 13.00 uur Hoorn Preekdienst  

18 oktober 11.00 uur Haarlem Preekdienst  

25 oktober 13.00 uur Zaandam Preekdienst  

1 november 13.00 uur Alkmaar Wrokomandienst br. S. Bernhard

8 november 13.00 uur Hoorn Preekdienst  

15 november 11.00 uur Haarlem Preekdienst  

22 november 13.00 uur Zaandam Preekdienst  

29 novemebr 11.00 uur Haarlem 1e Advent  

Kerkdiensten in het najaar  
 
Als de situatie rond covid-19 het toelaat, willen wij met ingang van september meer kerkdiensten met bezoe
kers laten plaatsvinden. Wij zullen in de maanden september tot en met november vier kerkdiensten per
maand met bezoekers organiseren. Deze kerkdiensten zullen in alle deelgemeenten plaatsvinden. Een deel
van de diensten zal ook via internet te volgen zijn. Het rooster is als volgt: 
 

 
 
Dit rooster is onder voorboud en kan allen dan doorgaan, als de situatie rond covid-19 stabiel blijft. De
voorgangers moeten ook nog verder ingevuld worden. In verband met de beschikbare plaatsen en de regels
van de RIVM blijft aanmelding verplicht. Houd u de nieuwsbrief in de gaten voor actuele informatie.
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Personalia

zr. J. IJzer 3 september 55 jaar

br. P. Wangsarana 9 september 60 jaar

br. M. Homoet 16 september55 jaar

zr. J. Kappar 28 september50 jaar

zr. R. Kortram 8 oktober 35 jaar

zr. H. Verwey-Klint 24 oktober 90 jaar

zr. M. Garweih 10 november 15 jaar

zr. C. Rosmalen-Schenker 29 november 70 jaar

zr. J. Wangsarana-Modirono 29 november 60 jaar

Felicitaties 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij feliciteren deze jarigen. Wij wensen u een fijne dag
en Gods zegen toe.
 

 
 

In memoriam 
Zaanstad
 
Het ging niet goed met zr. Treesia Johana Castillion-
Kajafas. Daarom hebben haar kinderen haar aan
het begin dit jaar vanuit Suriname naar Nederland
over laten komen. Hier kon zij door haar familieleden 
verzorgd worden. En hier is zij op 28 mei ook in vrede
heengegaan om bij haar Heer en Heiland te gaan
rusten. Ze heeft een lang en rijk leven gehad. 84 jaar
oud mocht zij worden. Ze mocht terugkijken op meer
dan 60 jaar samenzijn met haar man, ze heeft haar
kinderen groot zien worden en was voor haar klein
kinderen een liefdevolle oma. Hun woonhuis in He
narpolder in Nickerie/Suriname bood ook vaak ruim
te voor kerkdiensten en bijeenkomsten van de EBG.
Want met deze kerk waren zij verbonden.
  
 

Op 8 juni hebben haar kinderen en kleinkinderen
afscheid van haar genomen met een kerkdienst in
Amsterdam en haar lichaam daarna ter ruste gelegd
op de Nieuwe Oosterbegraafplaats. Daarbij werden
vele herinneringen uitgewisseld en vele waarderende
woorden gesproken. Het woord van Jezus uit Johan
nes 11:25, waar Hij zegt: ‘Ik ben de opstanding en het
leven’ was ook in dit uur hun geloofsbelijdenis.  
 
Wij wensen zuster Joanitha Castillion en de overige
familieleden Gods zegen en troost toe.   
 
 
Als je br. Alwin Barron een keer had ontmoet, dan
kon je hem niet zo snel weer vergeten. Hij had een
goed woord voor je en was attent. Hij gaf je het ge
voel  welkom te zijn. Hij was onberispelijk gekleed en
zag er goed uit. In de kerk kwam hij graag voor het
Woord en voor de liederen, want zingen deed hij
graag en goed. Ook de mensen in de kerk waren
hem dierbaar. Vele jaren zette hij zich samen met zijn
vrouw in voor de EBG in Zaanstad en daar vooral voor
de gebedsgroep in Zaandam. Later werd het leven
moeilijker voor hem en kon hij vele dingen niet meer.
Dat was niet gemakkelijk voor hem te aanvaarden.
Maar tijdens een bezoek fleurde hij altijd weer op. 
 
Op 10 juni 2020 is hij vredig in zijn slaap overleden. Hij
werd 88 jaar oud. Op 18 juni werd hij gecremeerd.
Op weg van het uitvaartcentrum naar het crematori
um kwam de stoet nog een keer langs het huis in K
oog aan de Zaan, waar hij samen met zijn vrouw meer
dan 40 jaar lang heeft gewoond. De buren vorm
den een erehaag en een bazuinkoor liep dansend
voor de stoet uit.  
 
Tijdens de kerkdienst hebben wij nagedacht over de
Bijbelvers uit 1 Korintiërs 13:12: “Nu kijken wij nog in
een wazige spiegel, maar straks staan wij oog in
oog.” Wij hebben daarbij een gedicht van Ferrie 
Kompier geplaatst:                                                        
                                                                                                        
Is het dat ik geloof in U om wat ik heb gehoord 
of wat er staat geschreven van paradijs tot
hemelpoort 
als iets van eeuwig leven? 
 
Is wat ik altijd heb geloofd - Dat U geen einde kent –  
mijn troost in zwarte nachten, en dat U altijd bij mij
bent 
geen hoopvolle gedachte? 
 

13



Maar raak ik als het zo moet zijn langzaam mijn wereld
kwijt 
en mijn verstand versleten, hoop ik dat U mij
begeleidt 
naar wat ik ben vergeten. 
 
En dat ik dan als in een flits U zie zoals U bent 
en altijd bent gebleven: de Goede God die ieder
kent, 
zolang er mensen leven. 
 
Wij wensen onze broeder, dat hij nu mag zien, waar
in hij vast geloofde en wij bidden om troost en kracht
voor zijn vrouw, zr. Kate, en voor de kinderen en
kleinkinderen, die zoveel van hem hielden.  
 
Alle deelgemeenten
 
Wij wensen ook al de gemeenteleden kracht toe, die
in de afgelopen weken een dierbaar familielid of
vriend hebben zien overlijden. Door de coronamaat
regelen was het soms niet mogelijk om naar de be
grafenis te gaan. Dan wordt een afscheid extra
moeilijk. Toch klinkt steeds weer de wens van Jezus,
die ons zegt: “Ik wens jullie vrede!” En deze vrede
mag er ook voor u komen. 
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Tijd voor oogsten
betekent tijd voor
de schepping!
 
Hoe zorgen wij voor Gods schepping en Gods wereld
in een tijd van klimaatsverandering en een tijd van
Covid-19?

 
Afgelopen zomerperiode hebben wij in Europa te
maken gehad met zeer extreme hitte en droge
weersomstandigheden. De hitte was niet meer uit te
houden. Vooral ouderen hebben daar veel last van
gehad. Het corona-virus ligt ook nog steeds, als een
sluipmoordenaar, op de loer.

Met dit artikel wil ik u aanmoedigen, in het licht van
zowel de oogsttijd als de coronatijd, om na te denken
over de vraag: hoe gaan wij om met Gods schepping
en dat wat Hij ons schenkt tijdens het oogstfeest?

Wij merken allemaal de gevolgen van de smeltende
ijskappen van Noord- en Zuidpool.
Droogte, overstroming en extreme weersomstandig
heden zijn symbool geworden van het veranderende
klimaat.
 
De klimaat in zijn huidige vorm kennen wij sinds
mensenheugenis. Met koude aan de polen, gema
tigde temperaturen in onze streken, de Caribische
tropen met zijn zon, moesson en siebie boesi (plotse
linge regenbui). Het bracht - en brengt - extremen met
zich mee als hittegolven, droogte, tornado’s en ijzige
kou, maar kent ook een bepaalde regelmaat en
stabiliteit, die dus door de klimaatverandering onder
druk staat. Zowel het klimaat van voor de zondvloed
als dat wat wij nu kennen, heeft grillige en levensbe
dreigende kanten.
 
Al Gore heeft met zijn film ‘An Inconvenient Truth’ het
abstracte fenomeen ‘klimaatverandering’ ‘aaibare’

gezichten gegeven, waarbij dieren die op/rond het
poolijs leven de gevolgen van de ‘global warming’
aan den lijve ondervinden. Veel mensen vragen zich
terecht af hoe het verder moet als de aarde blijft
opwarmen. Wij zijn met z’n allen op zoek naar een
houvast.
 
Voor gelovigen is het een Bijbels gegeven dat de
aarde treurt, dat zelfs de vissen in de zee sterven als
de mens afdwaalt van God, rechtvaardigheid ver te
zoeken is en ook nu wij in de ban zijn van Covid-19.
Het is de kerntaak van de mens, namens God te
zorgen voor al het geschapene op deze aarde. En
het is zonneklaar dat we daar weinig van terechtbren
gen. Het is dus hoog tijd dat wij gaan nadenken over
onze levensstijl in relatie tot wat wij willen oogsten in
het leven en wat wij in acht willen nemen om daar
opnieuw keuzes in te gaan maken.
 
 
Zorg voor de schepping
 

 
 
 
 
 
 
“Geloofsgemeenschappen bereiken miljoenen men
sen en voegen aan de inzichten van de wetenschap
perspectieven toe van geloof en waarden, van ver
beeldingskracht, spirituele motivatie en morele pas
sie, zonder welke de noodzakelijke plannen het een
voudigweg niet zullen halen” (Al Gore)
 
Wat betekent deze uitspraak van Al Gore voor
christenen?
 
Christenen hebben als navolgers van Jezus niet alleen
de taak, mensen te helen en te verzoenen, maar ook
aandacht en oog te hebben voor het stukje van de
schepping dat zij beheren. De aarde hebben wij van
de heer gekregen om ervoor te zorgen. Via de aarde
kunnen wij iets geven. En via de oogst heeft de aarde
ons iets terug te geven. Die wederkerigheid in de zorg
voor de schepping kunnen wij via de geloofsgemeen
schap in praktijk brengen.

Wij kunnen leren van de schepping en van de oogst.
 
God deed iets briljants. Hij koos ervoor zichzelf te
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openbaren door Zijn scheppingswerk.  
Wij kunnen vandaag oogsten, omdat we beelddra
gers zijn van een zaaiende God. We mogen binnen
de schepping tot zegen zijn, helpen deze tot bloei te
laten komen en zo God eren.
Spetteren in de grond, zaaien, beplanten en oogsten
zijn prachtige manieren om het grote gebod in
praktijk te brengen. Het kan ons helpen onze oor
sprong te herinneren en onze manier van leven te
heroverwegen.
Als wij denken dat wij God alleen kunnen dienen door
geestelijke dingen te doen, doen we God, onszelf en
onze naasten tekort.
 
Voedsel voor de ziel
 

Alles wat bloeit en groeit is voedsel voor onze ziel. Ook
de oogst daarvan. Zodra u met uw handen of uw
voeten in de grond gaat, dan verstilt u.
 
Als u problemen en zorgen hebt, wroet en spetter dan
in de grond. Of ga Wadlopen.
Dan gaat u op een andere tempo leven. Op het
tempo van de natuur.  Dan komt er ruimte in uw ziel
om met uzelf om te kunnen gaan en met de ander,
uw medemens, uw geloofsgenoot, uw zorgen of uw
probleem. U kunt dan rust vinden te midden van daar
waar er onrust heerst. De verstilling ontpopt zich dan
als voedsel voor de ziel.

Spiritualiteit van de aarde

Hoe kunt u dat doen? Hoe raakt u verstilt? Hoe kunt u
Gods schepping  zichtbaar maken tijdens het oogst
feest en in deze coronatijd?

 
Ziel en lichaam samen brengen, zoals Christus ons
laat zien.
Als de ziel niet goed wordt verzorgd, dan gaat het met

de buitenkant, het lichaam, ook niet goed. Breng tij
dens het oogstfeest de ziel en het lichaam dus samen.

Deel met elkaar.
Tijdens het oogstfeest  brengen wij ziel en lichaam bij
elkaar door te delen.

De functie van onkruid.
Kunt u grond onderscheiden van onkruid? Denk na
wat u met onkruid in uw leven doet. Mag het onkruid
er zijn? Vraag u af waar het onkruid goed voor is. Moet
u onkruid uit uw leven weghalen? Of  is het onkruid
juist nodig om de planten goed te laten groeien,
zodat u een rijke oogst kunt binnen halen? Vraag u
af waar het onkruid in uw leven  voor dient. Waar is
het goed voor op dit moment?

Anders aanpakken.
Misschien moeten wij het anders aanpakken als wij
weten wat de functie is van het onkruid dat wij tijdens
het ploegen tegen komen. Kijk vooral naar het goede
en besteed daar aandacht aan. Blijf geven aan de
aarde. Uw leven lang. Ook als u het niet direct begrijpt.
Geniet van de schepping, ook in coronatijd. Het leven
is prachtig. De oogst is prachtig. De schepping is een
geschenk aan ons mensen. Schenk vertrouwen, ook
in coronatijd. Ontvang de icoon van het leven tijdens
Covid-19.
Laat u verrassen, ook door de oogst in uw leven. Heb
geduld, ook met het resultaat van de oogst.

Nederigheid.
Dit maakt u als mens ook nederig, een belangrijk
kenmerk van een discipel van Jezus. ‘Saka Fasie’ zegt
men op z’n Surinaams. Andrew Murray schrijft in zijn
boek “Nederigheid” dat Nederigheid niet hetzelfde is
als onderdanig zijn.

Christelijke meditatie.
Doe een christelijke meditatie in de natuur. In de
schepping.
Kijk vooral naar het goede in uw leven en vestig daar
de aandacht op.
Omring u door geloofsgenoten die het fijn vinden dat
u in hun midden bent. Geloofsgenoten die u positieve
energie geven.

Volg het lam Gods.
Ga een geheel eigen weg, volg het Lam Gods met
God aan uw zijde.
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In de voetsporen van een gids
 
 
 

 
 
 
 
 
Wij hebben in ons leven mensen nodig die ons als
voorbeeld dienen.
Mensen uit de geloofsgemeenschap die ons gidsen
en bijstaan en iedere keer weer tegen ons zeggen:
Heb geduld, wacht, heb vertrouwen, ook als je het
niet begrijpt.

Graaf von Zinzendorf wist het ook niet meteen, maar
hij gaf zich over. Hij begon gewoon en had vertrouwen
in zijn missie. In de vruchten van zijn oogst. Tot van
daag is die oogst van zijn geduld, van zijn vertrouwen
in vele Hernhutter geloofsgemeenschappen voel
baar.
 
“Het lam Gods overwint, laten wij hem volgen!”
Ook  midden in een Siebie Boesi en met Covid-19
op de loer.
 
 
Bosi’s en Brasa’s  - Saskia Treu, augustus 2020

Wat geeft mij
kracht
 
Dag beste lezers, gemeenteleden 
 
Aan mij is gevraagd om een stukje voor de Vierklank
te schrijven, nl. Wat geeft mij kracht vanuit het
internetten! Ik wens u veel leesplezier. 

 
Ik ben al heel wat
jaartjes bezig met het
lezen van de Bijbel 
via internet; de reden
hiervoor  was, dat ik
steeds mijn leesbril
op moest zetten om
mijn Bijbel te lezen. Door te surfen op internet, kwam
ik achter talloze Bijbelcursussen. Ik meldde mij aan
 en startte een cursus en zag tot mijn verbazing dat
je ook anderen kon uitnodigen, dus heb ik mijn zus
sen en een vriendin uitgenodigd om mee te doen. Zo
werd ik verliefd op het Lezen van de Bijbel via het in
ternet. 
 
Internetten geeft mij geen kracht, maar het woord
van God geeft kracht, wat je ermee doet geeft kracht,
het tot je opnemen, ernaar proberen te leven en met
andere delen,  geeft kracht en het blijft niet alleen bij
kracht. Ik krijg steeds meer de drang om mij erin te
verdiepen, je wordt wijzer, je voelt je sterker, je voelt
je minder kwetsbaar. Het voedt mij, niets houdt mij
tegen, ik ben opgewekt, ik heb levenslust en het ver
breedt mijn horizon.
 
Soms heb ik het gevoel dat ik van alles wil en kan,
maar niet het gevoel dat ik alles moet. Weet je,  ik heb
ook veel tegenslagen, maar ik ga er steeds makkelij
ker mee om. Ik ben God zo dankbaar voor dit ge
schenk, ik voel mij rijk, gezond en energiek door het
woord van God. Dit deel ik ook met anderen, wij be
moedigen elkaar door de dagteksten en gebeden
naar elkaar toe te whatsappen en om voor elkaar te
bidden, het maakt niet uit aan welke kerk je verbon
den bent of je in Nederland of in het buiten
land woont, maar we hebben het over de ene, leven
de God. Halleluja,  Amen!
 
Astra Hoogvliets 
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Wandelen goed
voor je lichaam en
geest!
 
Ik denk dat iedereen weet dat wandelen gezond is
en je lichaam het soms wel nodig heeft. Echt je hoeft
niet elke dag 20, 30, 40, 50 of meer km te maken, 5 of
10 is ook goed. Je hebt natuurlijk wandelaars die dat
als sport beoefenen elk weekend langere wandel
tochten maken. Of ieder jaar de traditionele Nijmee
gse, Apeldoornse of Alkmaarse vierdaagse wande
len.
                                                                                        
                                                                           
Al voor de coronatijd liepen br. Bernhard en ik een
paar keer per jaar in Schoorl. De laatste keer was in
coronatijd, wel op 1.50 m afstand. Wij beginnen eerst
met een kopje koffie en een lekker gebakje erbij. En
daarna de tot ons genomen calorieën weer zien kwijt
te raken. Dat gaat soms in een flink tempo heuveltjes
op en af. En als wij niet samen lopen gaat hij zelf een
strandwandeling maken. Elisabeth loopt elke dag
een uur en dat is 5 km of ietsje meer. Soms ga ik wel
mee, maar dan vergeet ik mijn loopstijl aan te passen.
Maar dat valt gelukkig mee.
 
Ik zou iedereen aanraden als het mogelijk is een klein
wandelingetje te maken, tussen 10.00 uur en 11.00
uur s ’morgens. Dit zijn mooie tijden om dat te doen,
maar een ander tijdstip mag ook. En misschien is het
leuk om met een maatje te lopen of in een klein
groepje, maar dat moet iedereen zelf weten.

 
Dus wandelen
zusters en broe
ders. Het is ge
zond voor je li
chaam, geest
en je humeur
wordt ook beter.
Je verbrandt ca

lorieën en je conditie wordt er ook beter van.
 
Wens jullie succes.
 
Elisabeth & Franklin
(Alkmaar)
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Online-cursus “De
geschiedenis van
onze kerk” 
‘Denk aan de tijden van weleer, verdiep u in het
verre verleden.’ (Deuteronomium 32:7)  

 

 
 
 
In het najaar 2020 organiseert de EBGN een introduc
tie over de geschiedenis van onze kerk. Deze confe
rentie bestaat uit drie delen:  op drie  zaterdagmid
dagen krijgt u een overzicht van de ontwikkeling van
onze kerk, vanaf haar begin in 1457 in Bohemen tot
het ontstaan van de wereldwijde Broeder-Uniteit na
de Tweede Wereldoorlog.  
 
Deze geschiedenis zal in grote lijnen gepresenteerd
worden. Op enkele plekken zal het verhaal verder
uitgediept worden. De cursus is bedoeld voor eenie
der, die de geschiedenis van de Broedergemeente
wil leren kennen of eerder verworven kennis weer wil
opfrissen. Het biedt geen nieuwe kijk op de geschie
denis, maar wil een basis geven om zelfstandig verder
op onderzoek uit te kunnen gaan.  
 
De verschillende inleiders komen uit de Broederge
meente. De lezingen zullen deels in het Engels en
deels in het Nederlands gehouden worden. De cursus
wordt georganiseerd door Stefan Bernhard, coördi
nator opleidingen van de EBGN. 
 
De cursus (o.a. lezingen/colleges) vindt op drie zater
dagmiddagen plaats. Op elke cursusdag willen wij
een tijdvak uit de geschiedenis bespreken:  
zaterdag 26 september houden wij ons bezig met de
Oude Broeder-Uniteit zoals die van 1457 tot 1648 heeft

bestaan; zaterdag 24 oktober kijken wij naar het
ontstaan van de Broedergemeente in Herrnhut en de
periode van de plaatselijke gemeenten; zaterdag 21
november staat de ontwikkeling van de Broederge
meente tot een wereldwijde kerk in het middelpunt. 
 
De cursusdagen kennen een vaste opbouw: (1) een
inleiding met een overdenking over een lied uit de
traditie van onze kerk, (2) een lezing die een overzicht
over het tijdvak biedt, (3) een tweede lezing die een
onderwerp verder uitdiept en (4) een werkcollege
waarin wij een originele tekst lezen en bespreken. De
bijeenkomsten starten om 14.00 uur en worden om
18.00 uur afgesloten. 
 
Deze cursus zal online plaatsvinden. Zo kunnen wij de
cursus door laten gaan, ongeacht de situatie op dat
moment. Ook hebben wij de mogelijkheid om inlei
ders en deelnemers op afstand mee te laten doen.
Wij gebruiken daarvoor het platform Zoom. U heeft
daarvoor een computer of laptop met internetaan
sluiting, webcam en microfoon nodig. Deelname met
de smartphone via een wifi-verbinding is ook mogelijk,
maar niet zo comfortabel. 
 
U kunt zich tot uiterlijk 15 september aanmelden voor
de gehele cursus of onderdelen daarvan. Deelname
is gratis, maar persoonlijk (de link die u t.z.t. zal ont
vangen is alleen voor u bestemd).  
U ontvangt na uw aanmelding meer informatie en
materiaal om u voor te kunnen bereiden.  
Aanmelding graag bij zr. Renée Wezel via info@ebg.
nl. Vermeldt daarbij per bericht uw naam, telefoon
nummer en welke cursusdagen u wilt deelnemen. Er
zijn maximaal 30 plaatsen. Vol = Vol!  
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Zendingsfeestweken
 
Geachte zusters en broeders, 
 
Allemaal hebben we op dit moment te maken met
de gevolgen van het coronavirus. U als gemeente/
werkgroep zult druk bezig zijn om het kerk-zijn in
de anderhalvemeter-samenleving te organiseren.
Een ingewikkelde opgave. Wij als Zendingsfeestcom
missie*, hebben ons gebogen over het Zendingsfeest
dat op 19 september gepland staat. Het leek er even
op dat het dit jaar niet zou kunnen. Maar toen we
erover nadachten, kwamen we tot de conclusie dat
het, met inzet van de huidige digitale mogelijkheden
en de grote creativiteit, die mensen nu overal tonen,
toch mogelijk moet zijn om een Zendingsfeest te
hebben met elkaar. En dat het ook waardevol is om
via dit feest in deze lastige tijd als EBG-gemeenten met
elkaar verbonden te zijn en gezamenlijk geld bij elkaar
te brengen voor een zendingsdoel. Dat laatste is voor
het ZZg niet onbelangrijk, want de opbrengst van het
Zendingsfeest (normaliter zo’n € 8.000) is nodig om
corona-noodhulpprojecten te helpen financieren. 
 
We leggen u hieronder onze ideeën voor en nodigen
u uit om te bekijken wat u als gemeente kunt doen
voor dit bijzondere Zendingsfeest.  
 
- De eerste drie weken van september proclameren
wij als zendingsfeestweken, waarna op zaterdag 19
september de digitale climax volgt. 
- We vragen u creatief te denken om in uw eigen
gemeente een of meer activiteiten in die drie weken
te organiseren, natuurlijk met inachtneming van de
coronaspelregels. Bijvoorbeeld: eten verkopen, een
sponsorloop door kinderen/jongeren, een rollator
sponsoractie voor ouderen (elke dag naar eigen
kunnen een blokje om, gesponsord door (klein)kin
deren, buren, vrienden), etc. Bij u komen vast nog
meer creatieve ideeën naar boven als u er even voor
gaat zitten. 
- Met die activiteiten brengen we geld bij elkaar voor
ons collectedoel: corona-noodhulpprojecten van
het ZZg, in diverse landen. Zie: www.zzg.nl/
nieuws/648-corona-updates-projecten. U krijgt van
het ZZg nog ondersteunend beeldmateriaal. 
- Daniël Claas, van het ZZg, zal in die drie zendings
feestweken elke gemeente bezoeken om een filmpje
te maken van een van uw activiteiten. Van al deze
filmpjes maakt hij een mooi geheel dat vanaf 19

september op de website en de Facebookpagina van
het ZZg te zien is. 
- Op zaterdag 19 september zal er een online-kerk
dienst te bekijken zijn op de website en Facebookpa
gina van het ZZg. Deze dienst zal met medewerking
van de gemeente Haaglanden voorbereid worden. 
 
U begrijpt het al: de digitale wereld heeft ons ook
bereikt! En de jongeren in uw gemeente hebben in
die wereld een belangrijke rol: zij kunnen de ouderen
helpen bij het bekijken en beluisteren van de filmpjes
en de diensten en natuurlijk ook zelf activiteiten orga
niseren. Het gaat dit Zendingsfeest om Verbinding,
met als slogan: Met elkaar, voor elkaar, wereldwijd!
Wij kunnen toch verbonden zijn met elkaar, ook al is
het niet lijfelijk in Zeist. U doet toch mee? 
 
Met zusterlijke groet, namens de Zendingsfeestcom
missie Jeannet Kelholt en Anneke Baauw-van Vledder 
 
*De Zendingsfeestcommissie bestaat uit mensen van
het ZZg, de Centrale Raad en EBG-Zeist, aangevuld
met coördinatoren van het eetgebeuren en het
jeugdprogramma. 
 
Zie op https://www.zzg.nl/zendingsfeest voor meer
informatie. Op zaterdag 12 september, de zaterdag
van open monumentendag,  verkoopt de EBG in
Haarlem porties eten ten behoeve van de zending.
Via de nieuwsbrief maken wij de details bekend. 
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