
Nieuwsbrief 44  - EBG Noord-Holland 

Deze week was best inspannend voor ons. Eerst was daar de vreugde, dat de vaccinaties eindelijk 

konden beginnen. Maar deze vreugde werd meteen getemperd door het besef, dat het virus 

gevaarlijker en besmettelijker was geworden. De lockdown lijkt nog een tijdje langer te zullen duren 

dan wij dachten. En daarna keken wij afgelopen woensdag en donderdag met afschuw en verbazing 

naar de gebeurtenissen in Washington DC. Een symbool van de democratie is kwetsbaar gebleken. 

Van de vrede van kerst lijkt niet meer veel over. (Voor een verklaring van de Moravian Church in de 

VS klik hier.)  

En toch moeten wij verder. Wij gaan weer het alledaagse leven in, dat maar niet normaal wil worden.    

Theoloog des Vaderlands Almatine Leene sprak  op 3 januari via de EO een Nationale 

Nieuwjaarszegen uit. Ze vertelde daarbij het verhaal van Jacob aan de rivier Jabbok (Genesis 32:23-

33). De zegen kan ons vertrouwen schenken voor de komende tijd:  

Ik hoop dat je mag ervaren dat God erbij is.  

Op al je wegen, bij alle rivieren.  

In alles wat je doet en bij elk gevecht in je leven.  

 

Weet dat de Eeuwige er voor je is.  

Dat Hij ons kracht wil geven  

voor het nieuwe jaar.  

Ons met Zijn liefde wil omringen  

en ons bij de hand wil nemen.  

De Heer zegene ons in dit nieuwe jaar, 2021.  

Amen.  

Bekijk de hele uitzending door hierop te klikken.   

 

* Met het feest van Epifanië op 6 december is het kerstfeest voorbij. De kerkdienst van 10 januari 

wordt daarom weer in een kerk zonder kerstboom en dennengroen opgenomen. Wij lezen het 

gedeelte uit Romeinen 12:1-8 waarin Paulus zijn lezers een opdracht meegeeft op de weg naar het 

alledaagse leven.  Op het eerste gezicht lijkt het een onmogelijke opdracht, maar bij nader inzien is 

hij toch haalbaar.  

* In iedere geval tot 19 januari 2021, maar waarschijnlijk ook langer, 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 voor de collecten ook toegestuurd krijgen 

via WhatsApp. Geef daarvoor uw 06-nummer door aan de ledenadministratie  (e-mail adres 

ledenadministratie).     

De eerstvolgend kerkdienst kunt u op 17 januari tegemoet zien.    

 

https://nederland.ebg.nl/nieuws/323-gebedsoproep-voor-democratie-vs
https://nederland.ebg.nl/nieuws/323-gebedsoproep-voor-democratie-vs
https://www.eo.nl/programmas/nieuwjaarszegen
mailto:ledenadministratie@ebgnoordholland.nl?subject=Mijn%2006-nummer%20voor%20de%20online%20kerkdienst
mailto:ledenadministratie@ebgnoordholland.nl?subject=Mijn%2006-nummer%20voor%20de%20online%20kerkdienst
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* Van de website van het Nederlands Bijbelgenootschap: Neem jij je telkens voor om meer uit de 

Bijbel te lezen? Je bent niet alleen! 66% van de Bijbelgebruikers wil vaker Bijbellezen, zo blijkt uit een 

enquête. Het leesplan: ‘Op ontdekkingstocht met de Bijbel’ staat nu online op de website van het 

Nederlands Bijbelgenootschap  en is te volgen in de app Mijn Bijbel en als e-mail leesplan. Met dit 

leesplan ga je de uitdaging aan om er een gewoonte van te maken om de Bijbel te lezen. En eigenlijk 

nog belangrijker: je vindt een manier van Bijbellezen die écht bij jou past.   

Met dit leesplan laten we je kennismaken met verschillende manieren van Bijbellezen. Zo zijn er 

oude en beproefde methodes, zoals lectio divina, maar ook hele jonge en creatieve manieren, zoals 

het uit de VS overgewaaide SOAP. Wij dagen je met dit leesplan uit om een ontdekkingsreis te maken 

langs al deze methodes, om uiteindelijk een manier te vinden, die bij jou past.   

Naast het vinden van een Bijbelleesmethode hopen we natuurlijk dat we je kunnen helpen om van 

Bijbellezen een gewoonte te maken. Maar hoe leer je nou een nieuwe gewoonte aan? Er wordt wel 

gezegd dat zo’n proces 21 dagen de tijd kost. Het zal je daarom niet verbazen, dat dit leesplan 21 

dagen duurt.  

Ga de uitdaging aan! Op ontdekkingstocht met de Bijbel. Vind de manier van Bijbellezen die bij jou 

past. Ga daarvoor naar deze klik.    

  

* Uit de Nieuwsbrief van SKiN (Samen Kerk in Nederland) over toerusting: cursus Geloof in de 

Politiek?!  Heb je je wel eens afgevraagd hoe dat zit: mag je als christen politiek actief zijn? Heeft het 

eigenlijk wel nut om te gaan stemmen? En die scheiding van kerk en staat dan? En hoe kies je dan op 

welke partij je gaat stemmen? Zijn er ook andere manieren om de politiek te beïnvloeden?  

Vaak hebben christenen allerlei vragen over politiek. We zien van alles op televisie, maar politiek is 

ingewikkeld. Hoe zit het nou eigenlijk?  

SKiN-Rotterdam organiseert een online cursus over dit thema op 18, 25 januari en 1, 8 en 15 februari 

2021, van 19:30-21:30. Deze cursus is bedoeld om met elkaar hierover in gesprek te gaan, na te 

denken wat het christelijk geloof zegt over politiek, en te leren hoe het politieke systeem in 

Nederland nou eigenlijk werkt. Daarna kun je dan zelf een goede keuze maken over waar je staat.  

Heb je interesse? Iedereen is welkom (uit heel Nederland), deelname is gratis. De cursus wordt 

gegeven door christenen met politieke ervaring vanuit de ChristenUnie, maar de cursus gaat over 

politiek in het algemeen, ongeacht op welke partij je kiest te stemmen. Graag aanmelden via dit e-

mail adres.  Er is een maximum aantal deelnemers, dus wacht niet te lang met aanmelden. Meer 

informatie vindt u door hierop te klikken.    

Vooraankondiging: op maandagavond 1 maart hoopt SKIN weer een landelijk Verkiezingsdebat te 

organiseren net als vier jaar geleden. We zullen alle politieke partijen uitnodigen om met de 

internationale kerken in gesprek te gaan. Dus hou de datum alvast vrij in uw agenda!!  

  

  

https://debijbel.nl/bericht/nieuw-leesplan-op-ontdekkingstocht-met-de-bijbel
mailto:karin@skinrotterdam.nl
mailto:karin@skinrotterdam.nl
https://skinrotterdam.nl/online-cursus-politiek-startdatum-18-01-2021/
https://skinrotterdam.nl/online-cursus-politiek-startdatum-18-01-2021/
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* Oproep werkgroep digitale dagteksten: Het dagtekstenboekje van de Evangelische 

Broedergemeente is ruim 290 jaar oud. Wij vragen ons af of het tijd is voor een aanvulling van het 

boekje zoals we het kennen. In deze digitale tijd gaan er steeds meer geluiden op om naast het 

bestaande boekje ook andere media te gebruiken. We willen graag van u weten hoe u daarover 

denkt en hoe we tegemoet kunnen komen aan deze vraag. U helpt ons door een vragenlijst zo 

volledig mogelijk en naar waarheid in te vullen. Het invullen duurt slechts enkele minuten.   

In deze enquête vragen wij u om uw mening en uw voorkeuren, wat betreft de digitale wensen en 

mogelijkheden van de dagteksten. Met uw antwoorden helpt u ons, om een product te ontwikkelen, 

dat bij uw wensen en voorkeuren aansluit. De gemeenten van de EBG zijn zo vriendelijk om u 

namens ons te benaderen. Wij hopen dat u de enquête wilt invullen. U kunt dat tot 15 februari 2021 

doen. Alvast dank voor uw medewerking.   

De werkgroep digitale dagteksten van de EBGN   

U start de enquête door op de op deze link te klikken 

    

     

* Een jarige zei tegen mij: ‘Ik heb een heel mooie verjaardag gehad, want ik kreeg vele telefoontjes.’ 

Wij wensen aan alle jarige zo een mooie verjaardag toe. Wij hopen dat de mensen, die van u houden, 

dat ook hebben laten horen of zien. Want wij mensen krijgen nieuwe kracht als wij gezien en 

gehoord worden, als wij merken dat iemand om ons geeft. Juist op een verjaardag kan je dat aan 

elkaar duidelijk maken.      

Wij wensen u Gods zegen met het lied: ‘Vreugde, vreugde, louter vreugde.”  

   

  

  * Ook deze week hebben gemeenteleden van dierbare familieleden of vrienden afscheid moeten 

nemen. Wij wensen allen, die de pijn van de dood hebben ervaren, Gods nabijheid en troost toe. Wij 

denken in het bijzondere aan zr. Francis Kuyper-Cederburg, tante Sies, en haar familie. Want 

afgelopen woensdag is haar zoon, br. Ludwig Kuyper, overleden. Wij denken aan zr. Maruja Rechards 

in Hoorn, die te horen heeft gekregen dat haar broeder in Suriname bij een ongeluk om het leven is 

gekomen. Wij denken aan zr. Elfriede Esajas uit Heerhugowaard. Haar broeder werd deze week in 

Suriname gecremeerd.   

En wij willen alle zieken in onze gemeente een hart onder de riem steken: weet dat God met u is en u 

met zijn zegen begeleidt in uw strijd tegen de ziekte en tegen de angst.   

Wij wensen u Gods zegen toe met het lied: “De Heer is mijn herder.”  

    

  

https://www.survio.com/survey/d/H1N2H1D5D9P2I5D3D
https://www.youtube.com/watch?v=PJZzOGcTsJQ
https://www.youtube.com/watch?v=6PdwOecMjbA
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Vandaag vragen wij uw gebed voor onze Oudstenraad. De Oudstenraad is het bestuur van onze 

gemeente. Op maandag a.s. komt de raad voor zijn eerste vergadering in dit jaar bijeen. Op de 

agenda staan deze keer vooral financiële onderwerpen. Later deze maand komen de leden van de 

raad nog een keer bij elkaar, maar dan om de nieuwe bestuursstructuur van onze gemeente verder 

uit te werken. U heeft in de vorige nieuwsbrief hier al over kunnen lezen.   

Wij danken God dat deze zusters en broeders bereid zijn, om dit ambt in te vullen. Wij bidden God 

om hen, die aan onze gemeente leiding geven, daadkracht en wijsheid, maar ook rust en vertrouwen 

te schenken.   

     

Het nieuwe jaar beginnen velen van ons met een reeks goede voornemens. U hebt in deze 

nieuwsbrief een suggestie voor zo een voornemen kunnen lezen. Soms lukt het ons, om deze 

voornemens vast te houden, maar vaak draait het ook op een teleurstelling uit. Misschien is het wijs, 

om zich niet te veel voor te nemen, maar vooral de uitdagingen van iedere dag tegemoet te treden.  

Dat vergt al veel van ons in deze bijzondere tijd.    

 

 

Met vriendelijke groet  

Stefan Bernhard  

(9 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

