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Geachte zuster, geachte broeder,   

De woordenboekenmakers van Van Dale hebben het woord ‘Anderhalvemetersamenleving’ tot 
woord van jaar 2020 gekozen. Als geen ander woord maakt het duidelijk wat ons in dit jaar bezig 
heeft gehouden en op een meer intense manier ook nu betreft. Wij zijn op afstand van elkaar 
gegaan, niet uit vrije wil, maar gedwongen door het gevaar dat van het virus uitgaat en waardoor wij 
voor elkaar gevaarlijk kunnen worden. Met kerst wordt deze gedwongen afstand nog pijnlijker 
voelbaar.  

  

Maar dit woord drukt ook uit, dat de samenleving daardoor niet onmogelijk is. Wij kunnen 
doorgaan met ons leven, weliswaar niet op dezelfde manier, maar wij hebben nog vele 
mogelijkheden, om ons leven vorm en inhoud te geven. Wij kunnen ook via diverse wegen contact 
met elkaar onderhouden.  Dat vraagt wel om aanpassingen en om veerkracht. Wat mij betreft is het 
laatste het meest belangrijke.   

  

Deze veerkracht komt niet van zelf. Wij kunnen er veel aan bij dragen door open en nieuwsgierig te 
blijven, door lichaam en ziel goed te voeden en te onderhouden en door aansluiting te zoeken bij de 
bronnen, die ons leven zin geven. Maar veerkracht is ook iets, wat ons gegeven wordt. Het is de 
kracht van de Geest van God, die steeds weer nieuwe en verrassende wegen vindt om ons te 
bereiken. Het is de Geest, die in Maria leefde toen zij hoorde dat haar ongeboren kind de Messias 
zou worden. Het is de Geest, die in de herders en de wijze aan het werk was toen ze op weg gingen 
om dit kind welkom te heten op deze aarde. Deze Geest van God kan ook ons helpen om in deze 
situatie niet bij de pakken neer te zitten. 
 
 
 
* Na de toespraak van Mark Rutte, afgelopen maandag, moesten veel plannen gewijzigd worden. Dat 
betreft ook de planningen voor onze kerkdiensten. Wij hebben op grond van de Lockdown besloten 
om tot en met 19 januari 2020 geen openbare kerkdiensten in onze kerken te houden. 

 
Dat betekent, dat de kerkdiensten van 20 december (Zaandam), 23 december (Hoorn), 25 december 
(Haarlem), 30 december (Hoorn) en 31 december (Haarlem) NIET doorgaan. Dat is jammer, want er 
waren veel mensen, die zich daarop al verheugd hadden en er waren al veel voorbereidingen  
getroffen. 
Als alternatief zullen wij online kerkdiensten aanbieden. Wij beginnen deze week daarmee. U kunt de 
kerkdienst van 20 december per WhatsApp ontvangen als wij uw 06-nummer in ons bestand hebben. 
U kunt hem ook op onze website (www.ebgnh.nl) vinden en daar nog tot 24 december bekijken.  

 
Het dagelijks bestuur van de Oudstenraad heeft tot stoppen van de kerkdiensten besloten, 
omdat wij:  

- de veiligheid van de bezoekers niet kunnen waarborgen, ook op de reis naar de kerk. 
- solidair willen zijn met andere delen van de samenleving, die op slot gaan.  

- alternatieven voor de kerkdiensten kunnen aanbieden.  

  

In het voorjaar 2021 zullen wij, zodra de situatie het toelaat, een kerkdienst in Hoorn en een 
kerkdienst in Zaandam organiseren, om de periode van de kerkdiensten in deze plaatsen af te 
sluiten.   

  

Heeft u vragen bij dit besluit, dan kunt u graag met de predikant contact opnemen.   

  

  

  

http://www.ebgnh.nl/
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* De Raad van kerken Nederland publiceert iedere week een ‘Woord van troost en hoop’. U kunt 
deze vlogs op de website van de Raad vinden. Iedere week spreekt daar een vertegenwoordiger 
van één van de aangesloten kerken een korte overdenking in. Op derde Advent was br. Welschen 
van de EBG aan de buurt.    

 
* Wij danken alle zusters en broeders, die mee hebben geholpen om de kaarsen en de kaarten bij 
199 adressen in onze gemeente te bezorgen. Naar 175 adressen hebben wij bovendien een kaart met 
de post gestuurd. Heeft u ze niet ontvangen? Dan kunt u ze hier alsnog bekijken.   

 
* Er zijn nog dagtekstenboekjes 2021 te koop. Voor € 7,00 per stuk kunt u ze aanschaffen. Neem 
daarvoor contact op met een van de penningmeesters of met de predikant. Wij kunnen ze ook bij u 
bezorgen of naar u toesturen. U betaalt dan wel portokosten. 
 
  

* Wij feliciteren alle jarigen van deze week. Wij bidden God, dat Hij aan u of jullie gezondheid en 
vreugde schenkt. In deze donkeren tijden hebben wij de zegen van God bijzonder hard nodig, want 
het vraagt veel van ons, om iets van ons leven te maken. De mensen om ons heen kunnen ons 
daarbij zeker helpen. Ze kunnen Gods zegen aan ons doorgeven. Maar ook als er geen mens 
is, die ons dichtbij kan zijn, dan is er God, die ons juist in deze kersttijd door zijn engelen de blijde 
boodschap brengt: Er is voor u de Heiland geboren. 
Wij wensen u gezegende dagen toe met een kerstlied, gezongen door Brian Bijlhout  

 
 
*Ziekte kent geen vakantie. En het lijkt alsof juist nu de ziekteverwekkers aan kracht winnen. Wij 
wensen de zieken in ons midden veel zegen en kracht toe. God wil u aanraken met Zijn zegenende 
handen om u te geven, wat u in uw situatie nodig heeft. Daarvoor gebruikt Hij ook de mensen om u 
heen. Vergeet niet om de helpende handen te danken voor wat ze voor u doen. 
 
De zusters en broeders, die om een dierbare rouwen, wensen wij toe, dat de komende feestdagen 
een tijd mogen worden om mooie herinneringen op te halen. Het gemis kan juist in deze tijd extra 
pijnlijk zijn. Moge God u bijstaan met Zijn liefde en verbondenheid, zodat u troost kunt vinden. 

Wij wensen u kracht toe met het lied: A krakti fu Yu lobi 
  

  

  

Wij vragen vandaag uw gebed voor onze partnergemeente in Neuwied. Wij voelen ons met de 
zusters en broeders verbonden, juist in deze kersttijd.  
In Duitsland is er inmiddels een even strenge Lockdown van kracht als in ons land. Daarom kan een 
geplande kerstwandeling op kerstavond langs de verschillende kerken in Neuwied niet plaatsvinden. 
Wij bidden dat de christenen in Neuwied wegen vinden om ook in deze situatie op een verantwoorde 
manier kerst te vieren en de boodschap van kerst in hun stad te verspreiden.   

In de EBG Neuwied is een nieuwe rentmeester in dienst getreden, die na een inwerkperiode nu 
alleen verantwoordelijk is voor het beheer van de huizen en de kinderopvang. Wij bidden dat het 
beheer van de gemeente onder Gods zegen en leiding staat en met liefde en wijsheid gevoerd 
wordt.   

Binnenkort zullen in Neuwied verkiezingen voor de Oudstenraad plaatsvinden. Wij danken, dat zich 
ook in deze tijd kandidaten bereid hebben gevonden voor dit belangrijke ambt en bidden dat God de 
verkiezingen moge zegenen.   

  

 
  

https://www.raadvankerken.nl/nieuws/category/opinie/vlogsvanhoopentroost/
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/category/opinie/vlogsvanhoopentroost/
https://www.ebgnh.nl/wp-content/uploads/2020/12/Kerstkaart-2020-EBGNH-web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jm6IF9XGwms
https://www.youtube.com/watch?v=_0IObZV4aS8
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Volgende week vieren wij Kerst. Dit feest wordt anders dan in andere jaren, zoveel is 
zeker. Sommige mensen zijn bang voor dit feest, omdat ze de eenzaamheid vrezen. Daarom het 
verzoek aan ons allen: let op elkaar en kijk naar elkaar om. Dat kan ook met 1,5 meter afstand. Een 
goed woord of een belletje kan al veel betekenen voor onze naaste. En er zijn ook nog meer 
mogelijkheden om elkaar te verrassen. Wij wensen u veel plezier daarbij.    

 

 

Met vriendelijke groet  

Stefan Bernhard  

(19 december 2020. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 26 december.) 

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 .         

mailto:ledenadministratie@ebgnoordholland.nl

