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Beste zusters en broeders, 

Als de eerste weken van dit jaar een beeld geven hoe de rest van het jaar eruit zal zien, dan hebben  

wij een interessant jaar voor de boeg. De gebeurtenissen in Den Haag volgen elkaar in een hoog 

tempo op. Eerst was er de verlenging van de lockdown, dan de discussie over wel of geen avondklok 

en ten slotte is het kabinet opgestapt vanwege de toeslagenaffaire. Het wordt in ieder geval niet 

saai. 

Maar wij hopen en bidden, dat in deze onzekere tijden onze overheid goed kan blijven functioneren 

en de hulp en leiding aan het land kan geven die nu nodig is. Mensen moeten ondersteund worden, 

de zorg moet veiliggesteld worden en de nodige maatregelen om het virus en andere bedreigingen te 

bestrijden, moeten kunnen worden genomen.  

Maar misschien hebben wij in deze tijd ook nodig, dat we minder bij het nieuws van de dag te leven 

en ons meer open te stellen voor God. Ik kwam een tekst van Henry Nouwen over het gebed tegen, 

die ik daarom graag met u wil delen:  

Bidden is je handen openen voor God 
Het is een langzaam opgeven van de krampachtigheid 

waarmee je je hand dichtgeknepen hield 
en een toenemende bereidheid je bestaan te aanvaarden, 

niet als een bezit 
maar als een gave, die ontvangen mag worden. 
Bidden is daarom allereerst een levenshouding, 
die je in staat stelt te midden van deze wereld 

een stilte te vinden 
waarin je ontvankelijk wordt voor de beloften van God 

en hoop vindt voor jezelf, je medemens 
en de gemeenschap waarin je staat. 

Biddend ervaar je God in een zachte bries, 
in de nood en vreugde van je medemens, 

in de eenzaamheid van je eigen hart. 

(Uit: Met open handen, notities over het gebed, Ambo 1971) 

 

* Morgen, op 17 januari vieren wij de 2e zondag naar Epifanië. Op het leesrooster staat Johannes 2:1-

11. Dat is het verhaal van de bruiloft van Kana. Jezus geeft daar zijn eerste teken, zoals Johannes de 

wonderen van Jezus noemt: water wordt wijn, de werkelijkheid van Gods koninkrijk wordt zichtbaar 

onder de mensen. Hoe kunnen wij dit teken verstaan, in een tijd waarin feesten onmogelijk zijn en 

fysieke bijeenkomsten afgeraden worden? In de preek wil ik daarop een antwoord geven. 

Op zondagochtend willen we ook proberen om in praktijk te brengen wat we gehoord hebben. We 

zijn al aardig aan de kerkdiensten via internet gewend. Maar de ontmoeting na de kerkdienst 

ontbreekt. Daarom nodigen we u op zondag van 11.00 uur tot 12.00 uur uit voor een online-

koffietafel. Schuif aan via Zoom (de internetplatvorm) om elkaar te zien en te spreken. En vergeet 

niet om daarbij je kop koffie of thee mee te nemen. U kunt via Zoom deelnemen als u hier op zondag 

op klikt: 

Link naar de online- koffietafel 

https://us02web.zoom.us/j/82279605947?pwd=UG9tdTdPc0NlZVIyVEoxa05YUWJkUT09
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Deze link werkt vanaf zondag, 17 januari om 11.00 uur. Weet u nog niet hoe Zoom werkt? Dan kunt u 

op YouTube vele instructiefilmpjes vinden. U kunt deelnemen met uw mobieltje, maar met een 

laptop of computer (met camera en microfoon) is het fijner.  

* In iedere geval tot 9 februari 2021, maar misschien ook langer, zullen wij geen fysieke 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 24 januari tegemoet zien.    

 

* Afgelopen maandag heeft de Oudstenraad van onze gemeente vergaderd. Daarbij werd de laatste 

hand gelegd aan de jaarcijfers 2019 en de kaders voor de begroting van 2021 afgesproken. Weer 

eens werd duidelijk, dat wij niet rijk aan geld zijn, maar dankzij de steun van u, de leden en vrienden 

van de EBG Noord-Holland het werk goed kunnen voortzetten. 

Wij hebben ook de jaarplanning voor dit jaar verder ingevuld. De kerkdiensten zijn allemaal ingevuld. 

Als de coronacrisis het toelaat, willen wij ook een aantal evenementen laten plaatsvinden. Daarom 

noteer alvast in uw agenda de volgende datums: 

• Gemeentevergadering: zaterdag 19 juni 

• Sport- en spelmiddag: zaterdag 28 augustus 

• Bezinningsdag: zaterdag 30 oktober 

• Adventconcert: zondag 5 december  

 * Van zondag 17 januari tot en met zaterdag 23 januari is de Week van Gebed. Deze wordt 

georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van kerken. Het thema is: #blijfinmijnliefde.  U kunt 

meer informatie vinden op de website: www.weekvangebed.nl. Daar leest u bijvoorbeeld dat op 

Groot Nieuws Radio iedere dag uitzendingen zijn over de gebedsweek. Maar ook plaatselijk zijn er 

activiteiten. In Haarlem nodigt de Groenmarktkerk iedere dag uit voor drie gebedsmomenten. In 

Hoorn zendt de christelijke gemeente Het Lichtbaken iedere avond een gebedsdienst via hun 

radiokanaal uit. 

* Graag maken wij u daarop attent dat in Zaandam een nieuwe uitvaartonderneming is gestart. Wij 

ontvingen daarover het volgende bericht: Na een zorgvuldige voorbereidingsfase ben ik in oktober 

2020 gestart als ondernemer in de uitvaartbranche. Met dit bericht wil ik mijn bedrijf onder uw 

aandacht brengen. Ik nodig u van harte uit een kijkje te nemen op mijn website 

www.disselsuitvaart.com. U kunt graag contact met mij opnemen onder nummer 06-57480496. 

Hartelijke groet & stay safe, Robin Dissels 

  

www.ebgnh.nl
mailto:ledenadministratie@ebgnoordholland.nl?subject=Mijn%2006-nummer%20voor%20de%20online%20kerkdienst
mailto:ledenadministratie@ebgnoordholland.nl?subject=Mijn%2006-nummer%20voor%20de%20online%20kerkdienst
http://www.weekvangebed.nl/
https://www.weekvangebed.nl/meebidden/media
http://www.hetlichtbakenhoorn.nl/
http://www.disselsuitvaart.com/


Nieuwsbrief 45 EBGNH  p. 3 

* Een verjaardag blijft ook in deze tijd een bijzonder en vreugdevol gebeuren. Het vraag wel wat 

meer inspanning om er een feestelijke dag van te maken en u zult de drukte moeten missen. Maar u 

kunt ook in coronatijd uit volle hart dankzeggen voor het afgelopen levensjaar en God om zijn zegen 

vragen voor de komende maanden.  

Wij wensen alle jarige daarom een mooie dag toe en dat God u ook in het nieuwe levensjaar mag 

bijstaan en zegenen. Wij sturen u onze goede wensen met het lied: Heer, uw licht en uw liefde 

schijnen.  

* De nieuwe mutaties van het Coronavirus zorgen voor meer besmettingen. Wij horen ook in onze 

gemeente van zusters en broeders, die het virus opgelopen hebben en daarom thuis moeten blijven. 

Wij wensen u toe, dat de ziekte mild verloopt, dat u niet in gevaar komt of tot een gevaar voor 

anderen wordt en dat u de ondersteuning en hulp ontvangt, die u nu nodig hebt.    

Al de rouwenden onder ons wensen wij Gods troost en nabijheid toe. Wij denken vooral aan zr. 

Eduards, die net nog in Suriname het kroonjaar van haar moeder mocht meevieren, maar enkele 

dagen later aan haar graf staat.  

Wij wensen u Gods zegen toe met het lied: Groot is uw trouw, o Heer.  

  

Vandaag vragen wij uw gebed voor allen, die bijzondere verantwoordelijkheid dragen in uw 

woonplaats: voor de burgemeester en de wethouders, de ambtenaren en andere medewerkers van 

de gemeente en de leden van de gemeenteraad. Zij zijn vaak ons eerste aanpreekpunt als wij iets 

nodig hebben: een uitkering, ondersteuning en hulp. Maar zij kunnen ons met hun beslissingen ook 

het leven lastig maken. Wij bidden voor hen, dat zij hun werk als een dienst aan de samenleving 

mogen ervaren, dat zij zich gedragen weten door ons vertrouwen in hun integriteit. Maar wij bidden 

ook dat zij zich van bewust zijn, dat wij hun medemenselijkheid en begrip nodig hebben. Wij vragen 

dat God hen mag beschermen in hun werk. 

      

‘Blijf in mijn liefde’, vraagt Jezus aan zijn leerlingen in Johannes 15:9 en voegt daar meteen aan toe, 

dat wij daarvoor zijn geboden in acht moeten nemen.  Het voornaamste gebod is, om de 

verbondenheid met God niet los te laten en de mensen naast je niet in de steek te laten. Het blijft 

een uitdaging om juist nu, als wij elkaar niet kunnen ontlopen in onze huizen, omdat wij niet naar 

school of naar het werk mogen of als wij elkaar ontzettend missen, omdat wij niet bij elkaar kunnen 

komen, de verbondenheid met elkaar niet kwijt te raken. Ik wens u toe, dat God u zijn liefde schenkt 

om ook deze lockdown vol te houden.  

 

Met vriendelijke groet  

Stefan Bernhard  

(16 januari 2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=M9MnQnJv7zc
https://www.youtube.com/watch?v=M9MnQnJv7zc
https://www.youtube.com/watch?v=9-Ma_mR0A-w
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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

