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Geachte zuster, geachte broeder,    

In de afgelopen dagen werd een filmpje van Ronald Snijders en Frank Ong Alok druk gedeeld. Ze 
hebben ons daarin voorgehouden, dat wij ‘niet allen tezamen’ mogen komen, met een vette knipoog 
naar het oude kerstlied ‘Komt allen tezamen’, waarmee wij vaak onze kerstdiensten beginnen. Het 
filmpje was een mooi voorbeeld van hoe je mensen op een ludieke manier op de feiten kan 
drukken. Wij zullen straks merken of het gelukt is om ons met de feestdagen in te houden en de 
verspreiding van het virus te vertragen.   

  

Ik  heb geprobeerd om mij voor te stellen hoe het Bijbelse kerstverhaal in coronatijd zou zijn 
afgelopen. Maria en Josef zouden thuis in Nazareth zijn gebleven, omdat reizen niet mogelijk was. 
De engelen hadden een soort tekentaal moeten verzinnen om hun boodschap aan de ongeletterde 
herders te verkondigen, want zingen werd strikt afgeraden. De herders zouden in kleine groepjes bij 
het Kind op bezoek moeten gaan, uiteraard met mondkapjes op. En de drie wijzen hadden niet de 
grens over kunnen steken op zoek naar het nieuwgeboren Kind.   

  

Maar dit alles zou God niet tegen hebben gehouden om zijn heilsplan uit te voeren. Net zoals Hij ons 
ook nu de technische middelen en mogelijkheden in hand heeft gegeven, om de oude boodschap 
door te geven. Het was even wennen, om met Kerstmis niet naar de kerk te kunnen gaan. Maar er 
was online genoeg aanbod om mee te vieren. Er zullen ook in onze gemeente mensen zijn geweest, 
die de feestdagen in eenzaamheid hebben doorgebracht. Maar ik bid dat God dichtbij u was in deze 
dagen en de woorden van de Engelen ook in uw hart een plek hebben gevonden: ‘Wees niet bang, 
want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag 
is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.’  

  

Br. Spoelstra, de organist die de kerkdiensten van de EBG in Hoorn heeft begeleid, heeft ons een 
bijzondere kerstgroet gestuurd. Het is een improvisatie op het orgel van het mooie lied: “Komt allen 
tezamen”   

  

  

* Wij hebben sinds de afkondiging van de strenge lockdown al weer twee online 
kerkdiensten geproduceerd en met elkaar gedeeld. Hopelijk heeft u van de bekende liederen en 
plaatsen kunnen genieten en de diensten kunnen meevieren. Morgen, zondag 27 december, zal er 
weer een kerkdienst op de website en via WhatsApp worden gedeeld. Wij sluiten met de lezing nog 
een keer aan bij onze kerstnachtdienst. Wij lezen het stuk over Simeon en Hanna en hoe zij in de 
tempel het bijzondere kind van Maria en Josef ontmoeten. Met dit stuk krijgt het bekende 
geboorteverhaal een vervolg en sluit Lucas de inleiding van zijn evangelie af.   

  

* Tot 19 januari 2021 zullen wij geen openbare kerkdiensten in onze kerken houden. U kunt wel 
iedere week een online kerkdienst verwachten. U kunt deze kerkdienst op onze 
website www.ebgnh.nl bekijken. U kunt de links ook toegestuurd krijgen via WhatsApp. Geef ons 
daarvoor uw 06-nummer door.   

De eerstvolgend kerkdienst kunt u op 3 januari tegemoet zien.  

  

  

* Wij danken voor alle kerstwensen en kerstkaarten, die wij ontvangen hebben. Het is mooi, om te 
zien dat u met ons en onder elkaar veel contact houdt. Enkele officiële groeten hebben ons bereikt, 
die wij hier graag met uw delen:  

Het Provinciaal bestuur van onze EBG kerkprovincie heeft een speciaal kerstgroet samengesteld, 
waarin de broeders en zusters uit Zeist, Herrnhut en Bad Boll ons moed inspreken om het licht te 
delen. U kunt voor de volledige tekst hier klikken.  
   

https://www.youtube.com/watch?v=Oqp4B-FEKz0
https://youtu.be/aOfoUHs9b1Q
https://youtu.be/aOfoUHs9b1Q
https://youtu.be/aOfoUHs9b1Q
http://www.ebgnh.nl/
https://nederland.ebg.nl/nieuws/318-kerstboodschap-2020
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Enkele weken geleden heeft br. Humbert Hessen namens de bisschoppen van 
de Europees Continentale Provincie ons een groet gestuurd, waarin hij ons eraan herinnert dat de 
belofte van God overeind blijft. De verlossing door Jezus Christus is op handen. Klik hier, om de hele 
brief te lezen.     

 
En de bisschoppen van de EBG in Suriname schreven een brief waarin zij ons daarop wijzen, dat het 
kerstfeest het begin vormt van Gods herstelplan voor deze wereld. God zal ons niet alleen 
bevrijden van het Covid-19 virus, maar ons ook een weg wijzen om de grote problemen van deze 
wereld aan te pakken en nieuw leven mogelijk te maken. Download de hele brief door hier te 
klikken.    

 
Wij ontvingen ook groeten van de EBG-gemeenten in Nederland, van onze partnergemeente 
Neuwied en van het ZZg.  

  

* Br. Daniël Claas heeft namens het ZZg een videoboodschap opgenomen om alle gemeenten en 
werkgroepen te bedanken voor hun inzet bij de bijzondere editie van het jaarlijkse Zendingsfeest. 
Klik hier op de link om de video te bekijken. Voor meer informatie over het afgelopen Zendingsfeest 
kunt u ook kijken op www.zzg.nl/zendingsfeest .  

  

* De protestantse kerk in Nederland geeft al enige tijd het blad ‘Petrus’ uit. Daarbij hoort ook een 
website. In de rubriek ‘opgevist’ tippen enkele predikanten hun favoriete boeken, muziek en films. 
Misschien een idee voor de kerstvakantie om hier eens te klikken en te kijken.    

  

* In de Blije Mare in Alkmaar kunt u ook dit jaar oliebollen kopen. Gerard Kluft van de Protestantse 
gemeente gaat ze voor u bakken:  oliebollen en appelbeignets. We gaan weer oliebollen en 
appelbeignets bakken dit jaar. Geheel coronaproof. Dit jaar is de opbrengst voor de mediahoek in de 
Immanuelkerk. 10 Oliebollen voor € 8,00, appelbeignets € 1,50 per stuk.  Ze zijn donderdag 31 
december af te halen in De Blije Mare. Je moet wel van te voren bestellen via                                                  
e-mail: g.kluft@upcmail.nl   

  

   

* Kinderen vinden het meestal niet zo leuk om met kerst jarig te zijn. Want je krijgt dan maar een 
keer per jaar cadeautjes. De volwassenen kunnen de eer, om samen met Jezus je verjaardag te 
vieren, wel waarderen. Wij wensen alle jarigen in onze gemeente Gods zegen toe, zodat de 
feestdagen voor u ook dit jaar een bijzondere glans krijgen.   

  

Wij wensen u een gezegend nieuw levensjaar toe met een vrolijk kerstnummer van de Piano Guys.   

  

  

* Kerst is een feest van de familie. Dan is het bijzonder pijnlijk als je een dierbare moet missen. De 
dagen lijken opeens extra donker en leeg. Wij bidden God voor allen, die juist in deze dagen te 
maken hebben met het gemis van een overleden familielid of vriend. Moge Hij u troost en kracht 
geven.   

  

 De zieken in ons midden wensen wij van harte beterschap toe. Sommige van u hebben het extra 
zwaar door de quarantaine, die bezoeken onmogelijk maken. Wij bidden dat God u dichtbij is en 
middelen en wegen vindt om u te laten weten: U bent niet alleen.   

 
Wij wensen u kracht toe met een lied van de Piano Guys voor allen, die in deze kersttijd iemand 
missen.  

  

   

https://www.ebgnh.nl/wp-content/uploads/2020/12/i20201204-Adventsboodschap-van-de-bisschoppen.pdf
https://www.ebgnh.nl/wp-content/uploads/2020/12/i20201204-Adventsboodschap-van-de-bisschoppen.pdf
https://www.ebgnh.nl/wp-content/uploads/2020/12/i20201217-Bisschoppen-EBGS-Kerstboodschap-2020.pdf
https://www.ebgnh.nl/wp-content/uploads/2020/12/i20201217-Bisschoppen-EBGS-Kerstboodschap-2020.pdf
https://youtu.be/e6NGbFLUkUU
http://www.zzg.nl/zendingsfeest
https://petrus.protestantsekerk.nl/series/opgevist/
mailto:g.kluft@upcmail.nl
https://www.youtube.com/watch?v=n543eKIdbUI
https://www.youtube.com/watch?v=0yFXfAGl17M
https://www.youtube.com/watch?v=0yFXfAGl17M
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Wij vragen vandaag uw gebed voor alle familieleden en vrienden, die u in deze kerstdagen niet kon 
bezoeken, maar met die u wel contact kon houden via de telefoon of andere middelen. Wij danken 
voor de verbondenheid met deze mensen, die ons zo dichtbij zijn. Wij danken voor hun liefde en 
steun, voor de inspiratie die het geeft, om met hen om te gaan en voor de hulp, die je elkaar kunt 
bieden. Wij bidden om gezondheid voor een ieder van hen en dat zij de zegen van God in hun leven 
mogen ervaren. Wij bidden ook voor degenen met wie wij het contact verloren hebben, maar die wij 
toch niet vergeten zijn. Wij vragen God om op hen te letten en hun levensweg te begeleiden.     

  

  

   

Het jaar 2020 loopt af en het nieuwe jaar zal straks beginnen. Het wordt een jaarwisseling 
zonder knallen. De landelijke CDA heeft de kerken opgeroepen, om met de jaarwisseling de 
kerkklokken te luiden. Daarbij werd benadrukt, dat dit geen vervanging voor het vuurwerk is, maar 
een teken van verbondenheid en hoop. De klokken zijn van oudsher middelen om boodschappen 
over te brengen: om te waarschuwen als er gevaar dreigt, om uit te nodigen tot gebed en bezinning 
en om de tijd aan te geven. Waarschuwingen hebben wij al genoeg gehad. Maar ik laat mij door het 
gebeier van de kerken graag uitnodigen om een moment van gebed en bezinning in te lassen en ons 
eraan te herinneren, dat de tijd verder gaat en de toekomst eraan komt. Wij mogen daarom bidden 
en daarop vertrouwen, dat God ook in het nieuwe jaar met ons zal zijn. 

 

 

Met vriendelijke groet  

Stefan Bernhard  

(26 december 2020. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 2 januari 2021) 

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

