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Geachte zuster, geachte broeder,             

Helaas is het net geen Sinterklaascadeau geworden, maar het vaccin lijkt er nu echt aan te komen. 
Het duurt wel nog tot begin volgend jaar voordat het in ons land aangekomen is, maar dan kunnen 
de inentingen beginnen. Dat is goed nieuws, want het einde van de coronabeperkingen komt zo 
sneller in zicht. Je zou haast met de weektekst kunnen zeggen: ‘Wanneer dat alles staat te gebeuren, 
richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’(Lucas 21:28).  
 
In de tijd van Jezus speelde uiteraard corona nog niet. Maar er waren wel andere bedreigingen. Jezus 
wilde zijn leerlingen met deze woorden op het einde van de wereld, zoals zij die kenden, 
voorbereiden. Maar hij wilde ook duidelijk maken, dat God een toekomst plant, die verder reikt dan 
dit einde. Deze toekomst is het thema van de tweede week van Advent.  
 
De cadeautjes, die vandaag in vele huizen uitgewisseld worden, zouden een mooi teken van die 
nieuwe wereld kunnen zijn. Ze tonen aan dat mensen om elkaar geven en elkaar het beste 
toewensen. En hierbij zullen vele rijmpjes, die uitgesproken worden, over corona gaan. 
 
Het einde van de coronatijd is in zicht gekomen, maar het duurt nog even voordat wij er zijn. Dat 
geeft hopelijk ook weer ruimte in ons hoofd en ons hart om ons met de andere noden van deze 
wereld bezig te houden. Zij verdwijnen nu een beetje uit ons blikveld. Maar ze zijn daarom nog niet 
weg. Ze zijn heel reëel voor de mensen, die in de andere crises van deze wereld verkeren en 
reikhalzend uitkijken naar verlossing.  
 
 
*Op de 2e zondag van Advent vieren wij een kerkdienst in Alkmaar. Het kerkkoor zal de dienst 
opluisteren en met de gemeenteleden samen het Hosianna zingen. U kunt thuis deze kerkdienst 
meevieren via de kerkomroep van de Blije Mare. Ga daarvoor naar de website van de kerkomroep, 
zoek naar ‘Alkmaar’ en ‘Blije  Mare’ en kies de juiste datum en tijd. De kerkdienst begint om 13.00 
uur.   
 
Voor allen, die thuis blijven, sturen wij een groet op de zondag per WhatsApp rond. U kunt 

het filmpje nog de hele week op onze website vinden.    

 

* Op zondag 13 december, de derde Advent, nodigen wij vooral de kinderen uit voor een kerkdienst. 

Zr. Afiba Plet heeft in Hoorn een kinderdienst voorbereid, die wij op 13 december in de Dorpskerk in 

Zwaag samen met jullie willen vieren. De kerkdienst begint om 13.00 uur. Geef je daarom op voor 

deelname (of laat dat je ouders doen).    

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 (volwassen) 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.kerkomroep.nl/#/kerken/10841
http://www.ebgnh.nl/
https://www.ebgnh.nl/nieuws/
https://www.ebgnh.nl/aanmelding-voor-de-kerkdienst/
mailto:kantoor@ebgnoordholland.nl
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*  De organisaties van de traditionele volkskerstzang in Alkmaar en Zaandam hebben laten weten, 

dat deze bijeenkomsten dit jaar niet door kunnen gaan. Er wordt naar een online-alternatief 

gekeken.  

 

* De grote Bavokerk in Haarlem laat ons het volgende weten: 

2020 is een jaar anders dan anders. De verkoop van de diakenbroodjes zullen dit jaar, door de 

consequenties die de coronapandemie ons oplegt, niet verkocht worden.  Toch zult u dit jaar de 

banners met de afbeeldingen van de 7 werken van barmhartigheid, geschilderd door de meester van 

Alkmaar, weer aantreffen in de kerk bij de broodbank. Het eerste werk, het voeden van de 

hongerenden, staat dit jaar in het middelpunt. U zult een uitleg aantreffen met een QR code er bij. Via 

de knop kunt u een donatie doen voor het gestelde doel. De opbrengst zal bestemd zijn voor de 

voedselbank.  

Door het coronavirus heeft de samenleving beperkingen opgelegd gekregen, die nog wel even zullen 

duren. De Protestantse Gemeente Haarlem wil graag dat de kerk ook in deze tijd de plek is waar we 

hoop kunnen delen. In de Grote of St.-Bavokerk en op social media wordt van 28 november t/m 24 

december dagelijks een vakje van een speciale adventskalender geopend. Op deze manier ontluiken 

lichtpuntjes van hoop. 

In de Grote Kerk staan 27 kistjes die samen de adventskalender vormen opgesteld. Op elk kistje staat 

een cijfer, en per dag wordt een nieuw kistje geopend met daarin een verwijzing naar Advent.  

Deze kistjes staan in relatie tot de Facebook- en Instagrampagina van de Grote of St.-Bavokerk. Het 

kistje dat wordt geopend in de kerk is gelijk aan (of hoort bij) het bericht dat diezelfde dag wordt 

geplaatst op social media. Op deze manier hopen we veel verschillende mensen te bereiken! 

U vindt de Adventskalender op de website.   

De kerk zal elke Adventszaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur gratis geopend zijn. De ingang is 

aan de Groenmarktkant en de uitgang aan de noordkant onder het glas- in- loodraam ‘Vrede en 

verdraagzaamheid’. 

 

* Tienduizenden mensen zijn alles kwijt geraakt: Steeds meer details over de enorme schade, die de 

orkanen "Eta" en "Jota" in Nicaragua en Honduras in de eerste helft van november 2020 hebben 

aangericht, bereiken het publiek. Ook de Broedergemeenten in beide landen en duizenden van hun 

leden werden ernstig getroffen. De slachtoffers, die hun toevlucht hebben gezocht in Ahuas 

(Honduras) krijgen in eerste instantie voedsel ter waarde van 50.000 lempira's (1.750 euro). Vanuit 

de toegankelijke gebieden in Nicaragua meldt A.Martinez, lid van de kerkleiding: "In Bilwi is 60 

procent van de huizen hun dak kwijt, 15 procent van de huizen is ingestort. In Wawa Bar is 75 

procent van de huizen vernield. Kerken en pastorieën zijn ook verloren gegaan". Er zijn geen 

meldingen van schade uit de gebieden in het binnenland (bijv. Musawas, Saunia As). Ze zijn 

ontoegankelijk en nog niet digitaal te bereiken. Het verlies van oogsten en de bijna volledige 

vernietiging van de infrastructuur is overal ernstig. 

http://www.bavo.nl/
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De Broedergemeenten in Noord-Amerika en in Europa zijn met acties begonnen, om geld in te 

zamelen voor noodhulp aan de zusters en broeders in Nicaragua en Honduras. U kunt meer daarover 

lezen op de website van het Zeister Zendingsgenootschap:  

 

* Een groep jongeren van de EBG organiseert op 13 december vanuit Utrecht een live event via 

YouTube. Je kan erbij zijn. Hier de uitnodiging: 

Beste geloofsgenoten, ben jij ook benieuwd naar lofprijzing en aanbidding in andere kerken? En deel 

jij graag je mening daarover? Kijk, discussieer en deel mee aan de volgende livesessie via @ebg.live 

op zondag 13 december om 20.00 uur! 

Meer informatie en (binnenkort) een filmpje op facebook. 

  

* De nieuwe Vierklank is bij sommigen van u al in de mailbox binnengekomen. De exemplaren per 

post worden pas in de loop van de komende week bezorgd. Wij vragen daarvoor om uw begrip en 

geduld. De verzending wordt door de drukker gecombineerd met andere bladen om de kosten voor 

ons te drukken. Daardoor zijn wij gebonden aan vaste verzendtermijnen.  

 

* De jarigen van de afgelopen dagen wensen wij gezondheid, vreugde en zegen toe. Wij hopen dat u 

een mooie verjaardag heeft kunnen vieren. U mag dit jaar niet veel gasten ontvangen en daardoor 

wordt het feest waarschijnlijk soberder dan in andere jaren. Toch is er veel ruimte voor vreugde en 

dankbaarheid. Maar ook als uw leven op dit moment anders verloopt dan u zich had gewenst, dan  

zal de Heer niet ver van u zijn. Hij zal u vasthouden en u verder leiden.  

Wij feliciteren u met het lied: Zoekend naar licht, hier in het duister. 

 

Verschillende zusters en broeders zijn ziek, of door corona of door andere ziektes. Bij de namen die 

wij in de vorige nieuwsbrief genoemd hebben, voegen wij nog zr. Titia de Graaf en de broeder van zr. 

Elfriede Esajas. Wij wensen u allen de nabijheid van God, die kan genezen waar verbetering mogelijk 

is, toe. Maar Hij is ook met ons mensen, als de ziekte te zwaar wordt en het leven ten einde loopt. Hij 

is de Heer in leven en in dood en leidt ons op zijn weg in deze tijd en in de eeuwigheid.  

Voor u het lied: Op U mijn Heiland blijf ik hopen. 

 

Vandaag vragen wij uw gebed voor alle zusters en broeders, die als vrijwilligers hun tijd en energie 

inzetten om anderen mensen bij te staan of de samenleving beter te maken. Dat kan in de 

sportvereniging, bij Humanitas, in de schuldhulpverlening, het Leger des Heils, in de EBG of op een 

andere plek zijn. Wij danken voor mensen, die zich belangeloos inzetten voor de samenleving. Wij 

bidden, dat zij voldoening uit hun vrijwilligerswerk halen en ook de nodige ondersteuning krijgen om 

https://www.zzg.nl/nieuws/655-noodhulp-nicaragua-honduras
https://www.facebook.com/jeugdwerk.ebg
https://www.youtube.com/watch?v=OyFmbGwBPfk
https://www.youtube.com/watch?v=bbh8x-A09yg
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hun werk te doen. Wij danken God voor de vele gaven en talenten waarmee Hij ons heeft voorzien 

en bidden om Zijn zegen en bescherming wanneer wij ze inzetten om iets goeds daarmee te doen.  

 

Op 7 december vieren wij de nationale dag van de vrijwilliger. Daarom aan het einde van de 

nieuwsbrief een dank aan de vele gemeenteleden en vrienden, die zich als vrijwilligers in onze kerk 

inzetten. Dat kan in een van de besturen zijn of bij het gereedmaken van de kerk voor de kerkdienst, 

met huisbezoeken en telefoontjes of in de keuken, in een huiskring of met werk achter het bureau. 

Zonder u zou de EBG Noord-Holland niet bestaan. Wij danken u voor uw werk en uw liefde voor de 

kerk en wij danken God dat Hij u toegerust en bereid gemaakt heeft om zich in te zetten. U bent een 

cadeau voor de EBG. 

Wij wensen u een gezegende week toe. 

 

Met vriendelijke groet  

Stefan Bernhard  

(5 december 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.         


