
Nieuwsbrief 40  - EBG Noord-Holland 

Geachte zuster, geachte broeder,  

Ik las dat er op dit moment vele vliegtickets voor de komende zomer verkocht worden. De mensen 
hebben blijkbaar vertrouwen in het komende vaccin en plannen nu al vol enthousiasme hun 
zomervakantie. Het blijft een gok, want wij weten nog steeds niet zeker hoe de situatie zich zal 
ontwikkelen. Maar het is wel mooi, om naar verandering uit te kijken en zich alvast op een 
ontspannen vakantie te verheugen.  
 
Iets dichterbij is de kerstvakantie. Als wij de berichten moeten geloven, dan dreigt het een stille en 
gesloten vakantie te worden. De landen om ons heen maken de grenzen dicht en ook binnen 
Nederland zal zo min mogelijk gereisd worden.  Wij moeten daarmee rekening houden in onze 
plannen voor de feestdagen.  
 
Deze omstandigheden zullen God niet tegenhouden. Hij heeft andere wegen om tot ons te komen. 
Hij heeft al lang zijn intrek genomen in onze harten en in onze huizen en wil ons juist op dit 
bijzondere feest dichtbij zijn. Hij komt in de liederen en de verhalen, die wij in deze dagen 
beluisteren. Hij reist mee met de gedachten en groeten die wij op der verschillende manieren naar 
elkaar toe sturen. En hij spreekt ons ook toe als onze gedachten dwalen in de stilte.  
 
Sela – de christelijke band – brengt ons al in kersteer met hun kerstlied: 
 
In de kerstnacht boven Bethlehem, sprak een engel uit de hemel.  
En hij maakte daar goed nieuws bekend: God is hier, zijn naam is Jezus!  
En opeens was daar een eng’lenmacht. Een hemels leger prees de schepper.  
Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde.  
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen.  
 
Laat de vreugde van de engelen ons vandaag opnieuw omgeven.  
Laat de echo van hun lofgezang blijven klinken in ons leven.  
Dat het hemels lied van toen die nacht overal nog is te horen!  
Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde.  
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen.  
 
Is er iets of iemand ooit te klein voor de God, die zelf een kind werd?  
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij. God werd mens tussen de mensen.  
Wat een wonder dat God met ons is! Liefde kent bij hem geen grenzen.  
Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde.  
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen. 
 
 
 
* Op de derde zondag van Advent vieren wij een kerkdienst in Hoorn. Naar de mooie, oude 
dorpskerk in Zwaag zijn op deze dag in het bijzonder de kinderen uitgenodigd. Afiba Plet heeft voor 
jullie een speciale kerkdienst voorbereid.  
Ouders en grootouders, ooms en tantes zijn uiteraard ook welkom. Voor de volwassenen geldt wel 
het maximum van 30 bezoekers. Kinderen onder de 13 jaar tellen wij niet mee.  
 
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.    

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3WHPEdAxJo
http://www.ebgnh.nl/


Nieuwsbrief 40 EBGNH  p. 2 

* Op zondag 20 december, de vierde Advent, is de laatste kerkdienst van de EBG in Zaandam. Het zal 

een dienst worden, waarin wij afscheid van de Maartenkerk nemen, die de afgelopen jaren onze plek 

in de Zaanstreek is geweest. De beschikbare plaatsen willen wij daarom vooral voor de Zaankanters  

vrij houden. Omdat er bijna kerst is, zal de kerkdienst ook een kersttintje krijgen.  

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. 

 

*  U heeft hem misschien ook gehad; een brief waarin u om uw keuze voor het nieuwe Donorregister 

wordt gevraagd. Vindt u het moeilijk om een keuze te maken of u orgaandonor wilt zijn of niet? 

Misschien helpt u een artikel uit de Vierklank van eerder dit jaar op weg naar een antwoord. U kunt 

dit artikel hier nalezen: https://www.ebgnh.nl/archief-vraag-en-antwoord/ 

 

* Een bijzondere uitnodiging voor alle die van muziek houden: 

HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS want een ‘groots’ kerstfeest zit er dit jaar even niet in. 

Helaas. Maar in het coronabeleid van de regering is er nog steeds de ruimte om met 30 mensen 

publiek en met 3 vrouwen een heerlijk uurtje Kerst te vieren. En da’s nou precies wat we gaan doen!  

Fijne en mooie kerstliedjes, bekend en onbekend, in een sfeervolle setting. U mag dan misschien 

weliswaar niet meezingen maar zachtjes vanbinnen meeneuriën kan altijd. En zo komen we samen 

vast in de kerststemming, in dit bijzondere jaar … 

Maar wie zijn we? Even voorstellen:  

Marion van der Velde: heeft een stevige staat van dienst. Ze heeft opgetreden op vele podia in 

binnen- en buitenland. Zowel pop als jazz, maar ook klassieke muziek behoort tot haar repertoire. 

Aan het conservatorium studeerde zij piano en zang; 

Mariëtte Kroese: zangeres en theatermaker in hart en nieren. Samen met Marion zong zij in de 

vrouwen Vocal Group ‘No Place For Jennifer’ en bezong menig podia, eveneens in binnen- en 

buitenland. Als theatermaker heeft ze veel producties achter haar naam staan; 

Carole Kroese: studeerde componeren en arrangeren aan het Hilversums Conservatorium. Als 

arrangeur/bandleider was ze betrokken bij vele theaterproducties. En, begonnen als orkestdirigent, 

dirigeert ze nu bijna uitsluitend koren. 

https://www.ebgnh.nl/nieuws/
https://www.ebgnh.nl/aanmelding-voor-de-kerkdienst/
mailto:kantoor@ebgnoordholland.nl
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Juist in deze periode, juist met Kerst - het feest van licht en hoop - is het mooi om aandacht te hebben 

voor elkaar. En dit alles is wat we u zingend willen meegeven. En u een mooi, vreugdevol, coronavrij 

nieuw jaar toe te wensen, natuurlijk. 

Wanneer: zondagmiddag 20 december; Waar: kerkgebouw van de Evangelische Broedergemeente, 

Parklaan 34, 2011 KW Haarlem; Hoe laat: 14:30-15:30 uur en 16:30-17:30 uur; de kerk is open vanaf 

14:15 uur, en dan weer vanaf 16:15 uur.  Het kost: € 10,-; we zouden zó graag na afloop wat willen 

drinken met elkaar Maar … nou ja, u begrijpt het vast. 

Veiligheid boven alles natuurlijk. Ach, u weet het wel: die afstand en dat mondkapje tot u op uw 

plaats zit. Maar dit staat een feestelijk, warm samenzijn vast niet in de weg. We hopen u te zien! 

Opgave is nodig en mogelijk bij: Carole Kroese via e-mail. 

 

* In de komende dagen brengen medewerkers van onze kerk kaarsen en kaarten rond als een groet 

aan de leden en vrienden van de EBG Noord-Holland en om u uit te nodigen voor onze online-

kerstdienst op 24 december. Wij proberen om bij alle actieve en ouder leden aan de deur te komen. 

Wij zijn nog op zoek naar bezorgers, vooral in de regio Zaandam. Geef u op bij de predikant.  

 

* Nog een keer de uitnodiging voor alle jongeren om mee te doen aan de live event via Instagram of 

YouTube:  

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 een filmpje op facebook.  

  

 

* Jarig te zijn in de tijd voor kerst is een dubbele feest. Bij de vreugde om het naderende kerstfeest 

komt ook de vreugde over de bijzondere zegen van God met de verjaardag. Wij wensen alle jarigen 

dat zij van deze vreugde kunnen genieten - stil voor zichzelf en hardop aan de telefoon of via een 

andere weg samen met anderen.   

Voor u hebben wij een kinderlied gekozen: God is good for me.  

 

* Wij condoleren allen die in deze week en dierbare verloren hebben. Wij denken daarbij aan familie 

Plet, want afgelopen dinsdag is br. Frits Plet in Hoorn overleden, en aan familie Smart, want op 

donderdag is zr. Roma Smart in Hoorn overleden. Wij wensen u, die u rouwt, veel sterkte en zegen 

toe. 

mailto:c.kroese1@kpnplanet.nl?subject=Kerstconcert%2020%20december
https://www.facebook.com/jeugdwerk.ebg
https://www.youtube.com/watch?v=nsub-D5MWMA
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De zieken in onze gemeente wensen wij de kracht en de nabijheid van onze lieve Heer. Hij zal u 

steunen op uw weg naar genezing en de handen en de harten van de mensen leiden die voor uw 

zorgen.  

Wij wensen u Gods zegen het gezongen gebed: Blijf mij nabij  

 

De scholen zijn steeds weer in het nieuws. Aan de ene kant wordt over den noodzaak gesproken om 

kinderen en jongeren een plek te geven waar zij met elkaar en onder goede begeleiding kunnen 

leren. Aan de andere kant wordt er gezegd of geschreven dat de scholen ook bron van besmetting 

kunnen zijn. Wij vragen daarom uw gebed vandaag voor de scholen, de leerlingen en de leraren. Wij 

danken voor de plekken waar kinderen of jongeren bij elkaar kunnen komen, om te leren. Wij 

danken God voor het werk van de onderwijzers en de andere medewerkers in deze inspannende tijd. 

Wij bidden God dat hij de kinderen en de volwassenen moge beschermen en behoeden, op school en 

straks met vakantie. Wij bidden dat de kinderen met liefde begeleid en onderwezen kunnen worden. 

Wij bidden dat God met zijn engelen aanwezig is, zodat de leerlingen en de leraren veilig kunnen 

werken aan de toekomst van de kinderen en jongeren.  

 

Wij mogen niet reizen met Kerst, zoals het nu naar uitziet. Maar onze verbeeldingskracht is er ook 

nog. Met een boek of film vanuit de luie stoel of in een gesprek aan de keukentafel kan je je laten 

meevoeren naar andere plaatsen en werelden. God heeft ons mensen deze kracht gegeven, om in 

lastige omstandigheden als deze overeind te blijven. Wij mogen ze nu ook gebruiken, om te dromen.  

Wij wensen u een gezegende week toe. 

 

Met vriendelijke groet  

Stefan Bernhard  

(12 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 .         

https://www.youtube.com/watch?v=dLNDcQP-rpg
mailto:ledenadministratie@ebgnoordholland.nl

