
Nieuwsbrief 43  - EBG Noord-Holland 

De jaarwisseling is achter de rug en wij zijn het nieuwe jaar begonnen, vol hoop dat dit jaar alles 
beter wordt. Dat geeft ons moed en die zullen wij nodig hebben. Want wij beseffen ook heel goed 
dat er nog vele uitdagingen voor ons liggen: de coronapandemie is nog lang niet uitgeraasd. De 
lockdown zal nog enkele dagen of weken van kracht blijven. En dan ook nog de opdracht, dat wij de 
lessen, die wij in de afgelopen maanden geleerd hebben, niet snel weer vergeten.   

Eén les was, dat het goed is om naar elkaar om te zien en er voor elkaar te zijn. Daarvan spreekt ook 
een gebed van Kris Gelaude. Het sluit aan bij de boodschap van kerst, maar ook bij het woord voor 
het jaar 2021 (zie meer daarover hierbeneden):  

Eerste en Laatste, 
Woord van het begin, beeld geworden van een mens, 

opdat wij zouden inzien waartoe wij zelf geroepen zijn, 
open onze ogen en ontsteek ons hart 

dat wij leren doen wat wij van u verwachten. 
Dat wij mensen zijn van mededogen en ontferming. 

Dat wij licht uitstralen en het licht in anderen behoeden. 
Dat wij knielen bij het kleine en het weerloze. 

Dat wij heel maken wat verdeeld is of geschonden. 
Dat wij treurenden met stilte en met zorg omringen. 

Dat ons huis een herberg wordt van hoop. 
En wij in de grootste eenvoud teken zijn van goddelijke kracht. 

Omwille van u, Eerste en Laatste. 
  

   

* Wij hebben elkaar in de kerk geen zalig uiteinde en een gelukkig nieuw jaar kunnen wensen, maar 
wij hebben elkaar via de telefoon en internet wel de groeten gestuurd. In de kerkdienst van morgen 
kunnen wij dat ook alleen online doen. Maar het is niet minder gemeend. In deze kerkdienst staat 
het woord voor 2021 centraal, waarin Jezus ons zegt: ‘Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig 
is.’ In de overdenking staan wij stil bij de betekenis van het woord ’Barmhartigheid’. Tijdens de 
kerkdienst hoort u ook een nieuwjaarsboodschap van de Oudstenraad, gelezen door zr. Ethel Cairo-
Kortram.   

U kunt de kerkdienst op onze website bekijken en meevieren. Daar kunt u ook de liturgie 
downloaden. Op de liturgie staat een schilderij van Stefanie Bahlinger. Hier kunt u een meditatie bij 
dit schilderij downladen.  

Wij sturen een link naar de kerkdienst ook via WhatsApp naar u toe.  

* 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. Op de website kunt u ook de liturgie downloaden en informatie 
vinden over de collectes.   

U kunt de link naar de kerkdienst en de betaalverzoeken ook toegestuurd krijgen via WhatsApp. Geef 
ons daarvoor uw 06-nummer door.    

De eerstvolgend kerkdienst kunt u op 10 januari tegemoet zien.   

https://www.ebgnh.nl/wp-content/uploads/2020/12/Meditatie-bij-het-woord-voor-2021.pdf
https://www.ebgnh.nl/wp-content/uploads/2020/12/Meditatie-bij-het-woord-voor-2021.pdf
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* Het nieuwe jaar is begonnen en daarmee zijn wij ook met een nieuw jaarrooster gestart. De 
kerkdiensten zijn bijna allemaal ingevuld, maar er zijn uiteraard nog vragen, die beantwoord moeten 
worden, zoals: Hoelang duurt de lockdown nog? Wanneer kunnen we nog een laatste kerkdienst in 
Zaandam en Hoorn laten plaatsvinden? Hoe verloopt de predikantswisseling later dit jaar precies? 
Daarom hier voorlopig het rooster tot en met februari. Maar houdt u a.u.b. de nieuwsbrief en de 
website in de gaten voor wijzigingen en aanpassingen.   
 

3 januari  Online kerkdienst Nieuwjaarsdienst 

10 januari  Online Kerkdienst Preekdienst 

17 januari  Online Kerkdienst Preekdienst 

24 januari 11.00 uur Haarlem (EBG kerk) Preekdienst 

31 januari 11.00 uur Haarlem (EBG kerk) Preekdienst 

7 februari 11.00 uur Haarlem (EBG kerk) Preekdienst en Hl. Avondmaal 

14 februari 11.00 uur Haarlem (EBG kerk) Preekdienst 

21 februari 11.00 uur Haarlem (EBG kerk) Preekdienst 

21 februari 13.00 uur Alkmaar (De Blije Mare) Preekdienst 

28 februari 11.00 uur Haarlem (EBG kerk) Preekdienst 

 
  
* Het was br. Godlieb al opgevallen, dat het woord voor januari 2021 in ons dagtekstenboekje het 
zelfde was, als voor januari 2020. Hij zei ook erbij, dat dit niet kon kloppen. En hij had gelijk. Door een 
vergissing staat een verkeerd woord voor de maand januari op bladzijde 17 in ons gloednieuwe 
dagtekstenboekje. Het juiste moet zijn: Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ – HEER, laat het 
licht van uw gelaat over ons schijnen. Psalm 4:7. De uitgevers bieden hun excuses aan voor 
deze fout.   
  
 

* Wij danken voor de collecten van de afgelopen maand. In december hebben wij in twee 
kerkdiensten gecollecteerd en de rest van de maand heeft u de collecte weer online gegeven. Uw 
steun voor de EBG Noord-Holland en voor de diaconale doelen van de tweede collecte is onmisbaar 
voor ons en voor de projecten, die via ZZg of via de kerkprovincie geld ontvangen.   

Voor de eerste collecte (EBG Noord-Holland) hebben wij € 416,75 ontvangen, voor zeven doelen van 
de tweede collecte in totaal € 320,00 en voor de derde collecte (kosten van de kerkdienst of het 
kerkgebouw) € 103,30.   

  
 

* Met het nieuwe jaar verandert ook veel in onze EBG gemeente. De kerkdiensten worden alleen nog 
in Alkmaar en Haarlem gehouden en niet meer in Hoorn en Zaandam. De aparte bankrekeningen van 
de Gebouwen van de EBG Haarlem en van het kerkblad worden definitief gesloten. En wij beginnen 
aan het bouwen van een nieuwe bestuursstructuur voor onze gemeente. Op termijn zullen de Raden 
van bijstand in de huidige vorm verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen zes teams van vrijwilligers, 
die elk specifieke taken in de gemeente vervullen. Er komt een team voor de kerkdiensten, een voor 
de administratie, een voor de catering en andere facilitaire diensten, een voor het contact met leden, 
een voor evenementen en een voor administratie. Wij hopen, dat u allen een plek in een van de 
teams vindt.  

Maar het duurt nog even voordat de teams werken. Daarom heeft de Oudstenraad de huidige Raden 
van bijstand gevraagd om in iedere geval tot 1 april in functie te blijven, zodat de kerkdiensten door 
kunnen gaan, de verjaardagskaarten kunnen worden verstuurd en de groepen kunnen plaatsvinden, 
zodra het weer mag.   

Dus: voorlopig kunt u met uw vragen en opmerkingen nog bij de oude Raden van bijstand terecht.   
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* Naar aanleiding van berichten dat rijke landen vooraan staan bij de distributie van het vaccin tegen 
Covid-19 roepen vertegenwoordigers van godsdiensten en levensbeschouwingen de Nederlandse 
regering en de Tweede Kamer op om zich ervoor in te zetten, dat het vaccin op gelijke 
wijze beschikbaar komt voor iedere wereldburger. Deze oproep sluit aan bij het eerder appel om 1% 
van het budget beschikbaar te stellen voor de bestrijding van de Covid-19 pandemie in 
ontwikkelingslanden. Lees de tekst van de oproep, die ook door de voorzitter van de Raad van 
Kerken, Gert van Dartel is ondertekend op de website van de Raad.   

 

 
   

* Op de drempel van de jaren worden wij gevraagd om terug te kijken naar wat is geweest en dan 
ons blik naar voren te richten, naar de toekomst. Op een verjaardag in deze tijd geldt dat in het 
bijzonder. Wij wensen daarom alle jarigen in onze gemeente, dat u zonder spijt en met dankbaarheid 
op het afgelopen (levens)jaar terug kunt kijken en met veel vertrouwen het nieuwe jaar 
kunt beginnen. God zal voor u een trouwe leidsman en begeleider zijn.   

 

Wij feliciteren u met een oud nummer van Alberto Gemerts: Wan bun Njung Jari.  

   

  

* De zieken in onze gemeente wensen wij heel veel sterkte toe. Vele kerstverhalen gaan over 
de helende kracht, die van het kind in de kribbe uitging: tranen werden gedroogd, woede en 
verdriet zijn verdwenen en gebreken werden genezen. Ook wij mogen dat ervaren, misschien niet 
altijd in de mate zoals wij dat verwachten, maar niet minder reëel. Wij denken vandaag aan 
zr. Duurham in Hoorn, aan br. Kuyper in Zaandam en al de andere broeders en zusters, die ziek zijn, 
of herstellen van een ziekte.  

  

Ook de rouwenden onder ons wensen wij Gods nabijheid en troost toe. Wij kregen het bericht dat op 
28 december zr. Joke Jonker-Woode op 87 jarige leeftijd in Wormerveer is overleden. Wij wensen de 
familieleden veel sterkte toe.  

Iemand zei laatst: het gemis gaat nooit voorbij, maar je kan wel ermee leren leven. En dat klopt, want 
je kan een geliefd mens niet vergeten en iedere keer, als je aan het leven denkt, dat voorbij gegaan 
is, voel je de pijn. Maar de pijn wordt minder schijnend als het leven verder gaat en onze aandacht 
vraagt.   
 

Wij wensen u kracht en zegen met een kerstlied, gezongen door Alberto Gemerts: Mi lobi Masra.   

    

    

Wij vragen vandaag uw gebed voor de mensen onder ons en om ons heen, die door de coronacrisis 
of om andere redenen in financiële problemen zijn geraakt. Doordat inkomens wegvielen, 
uitkeringen lastig aan te vragen zijn en hulpverleners op afstand blijven, worden de problemen 
groter en hulp moeilijker. Wij bidden God, dat Hij deze mensen bijstaat, hen moed geeft om te 
blijven zoeken naar een oplossing en hoop schenkt dat er hulp komt. Wij bidden, dat God de wegen 
toont en de gesloten deuren opent naar de hulpverlening. Wij bidden, dat de mensen openstaan om 
hulp te aanvaarden. Wij bidden voor de hulpverleners, dat zij rechtvaardig en barmhartig aan het 
werk gaan, zodat zorgen weggenomen kunnen worden.   

  

   

Dat de EBG in vele landen vertegenwoordigd is, weten wij meestal wel. Maar, dat er ook in het 

noorden van India, aan de voet van de Himalaya broeders en zusters van ons wonen, is niet iedereen 

bekend. Een van hun taken is het runnen van een internaatschool voor de Tibetaanse kinderen, 

wiens ouders en grootouders vanuit Tibet naar India gevlucht zijn. Enkele leerlingen uit de school 

hebben een bekend kerstlied op You Tube gezet.  Het kan ook ons op pad sturen naar het nieuwe 

jaar: Go tell it on the mountains.   

https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/12/covid-19-vaccin-voor-iedere-wereldburger/
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/12/covid-19-vaccin-voor-iedere-wereldburger/
https://www.youtube.com/watch?v=8S7PiuI9uWE
https://www.youtube.com/watch?v=Fymdnyl8V4I
https://www.youtube.com/watch?v=xOA06VVdxRc
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Met vriendelijke groet  

Stefan Bernhard  

(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

