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Beste zusters en broeders, 

Nu komt ze er toch, de avondklok. Ouderen, die nog de oorlog in Nederland hebben meegemaakt, 

krijgen de kriebels bij dit woord. Het herinnert ze aan de bezettingstijd. Voor de anderen is het een 

noodzakelijk kwaad. Niemand vindt het leuk, maar de meesten hebben er wel ergens begrip voor of 

denken dat wij het er maar moeten ondergaan.  

En dat geldt ook voor al de andere beperkingen. Want de avondklok is de zoveelste maatregel, die 

ons zal beschermen tegen de verspreiding van het virus. Wij werken daaraan mee, hopen dat de 

uitbreiding van de besmettingen ook echt lukt en gaan zo goed mogelijk door met ons leven. Maar 

soms kan het ook even te veel worden. Dan kan een eerlijk gebed helpen. Ik vond in een klein 

gebedenboek een mooi voorbeeld daarvan, namelijk een gebed van een ouder. 

Als ik eerlijk mag zijn, God 
als ik mij echt mag uitspreken, 

dan moet ik toegeven dat ik er nu al moe van ben 
van de kinderen die zo onrustig zijn 

en steeds maar hulp vragen. 
 

Als ik eerlijk ben, 
dan moet ik toegeven dat ik er tegenop zie 

dat het zo lang gaat duren, 
zo op elkaars lip te leven. 

Af en toe voel ik het ongeduld opborrelen 
en ben ik net te kort af. 

 
Als ik eerlijk ben, God, 
en anders kan ik niet, 

dan moet ik toegeven dat ik bijna ontplof 
van irritatie, 

 
Help me dan toch met ruimte maken 

voor ieders eigenaardigheden. 
Help me dan toch rustig te worden 

en los te laten wat ik niet veranderen kan. 
Waai met uw geest van liefde 

en vriendelijkheid ons huis binnen 
en open mijn hart voor uw mildheid. 

Janneke Nijboer 

(Uit: Petrus -  Gebeden in de tijd van corona. Te downloaden via deze link.) 

 

* Voor zondag hebben wij weer een online kerkdienst voorbereid. Wij lezen dan het begin van het 

boek Ruth. De uitspraak van Ruth tegen haar schoonmoeder Noömi: ‘Uw volk is mijn volk en uw God 

is mijn God,’ blijft daarbij het meest hangen. Het is de moeite waard om weer eens het hele boek 

Ruth te lezen. U vindt het in het Oude Testament tussen de boeken Richteren en 1 Samuel. Neem 

daarvoor een vertaling, die goed leest. Dan kunt u het meest van het verhaal genieten.  

Afgelopen zondag hebben wij voor het eerst een online-koffietafel gehouden. Veertien zusters en 

broeders hebben daaraan deelgenomen. Voor velen lukte het meteen goed, anderen hadden 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/gebeden-in-een-tijd-van-corona-1/
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problemen om in te loggen. Soms helpt het om de hele procedure opnieuw te beginnen als het de 

eerste keer niet lukt. Op zondag, 24 januari organiseren wij van 11.00 uur tot 12.00 uur weer een 

online-koffietafel. Schuif aan via Zoom (het internetplatform) 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 

Deze link werkt vanaf zondag, 24 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 

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

* In iedere geval tot 9 februari 2021, maar waarschijnlijk 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 31 januari tegemoet zien.    

 

* Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de lockdown weer verlicht wordt. Dat kan zwaar 

op de ziel drukken. Heeft u behoefte aan een gesprek? Aarzel dan niet om met ons contact op te 

nemen. U kunt Anna Bernhard bereiken via 0226-314 029 of annabernhard@ebgnoordholland.nl en 

Stefan Bernhard via 06-30383882 of s.bernhard@ebg.nl. U kunt uiteraard ook met de Raden van 

bijstand bellen of mailen. Voor meer informatie zie de contactpagina van de website van de EBG 

Noord-Holland. (www.ebgnh.nl) 

* Ook tijdens de avondklok kunt u voor dringende hulp een beroep op de predikant doen. De 

predikanten van de EBG hebben een werkgeversverklaring gekregen waarmee zij bij noodgevallen 

ook na 21:00 uur buiten mogen zijn.  

* Tijdens de online koffietafel deed een broeder de suggestie, om meer via internet te doen, zoals 

bijvoorbeeld een gebedsbijeenkomst, een zangdienst of een bijbelgesprek. Voor de Lijdenstijd, die 

binnenkort weer begint, denken wij alvast na over een wekelijkse bijeenkomst via Internet. Maar wij 

hoeven ook niet zo lang te wachten. Heeft u een mooi aanbod of wilt u meedoen aan een online 

bijeenkomst, laat het ons dan weten.  

* Op 30 januari nodigt de Centrale Raad de leden van de Oudstenraden en besturen binnen de EBGN 

uit voor een bezinning op de ‘EBGN na de corona’. Op zaterdag 30 januari zal br. Johannes Welschen 

in een online-bijeenkomst enkele observaties en gedachten delen. In de weken daarna kunnen de 

raden en besturen in eigen kring aan de hand van enkele vragen over het thema doorspreken. Er is 

ook een liturgie gemaakt die tijdens zo een bespreking gebeden kan worden. De uitkomsten  van de 

gesprekken zullen in maart verzameld en met elkaar gedeeld worden. De Oudstenraad van onze 

gemeente zal op 11 februari een vergadering aan dit onderwerp wijden.  

https://us02web.zoom.us/j/84863847022?pwd=RTN4ZXYyYzJYOGI3akkwQzIzbWRTZz09
https://ebgnl-my.sharepoint.com/personal/s_bernhard_ebg_nl/Documents/2%20EBG%20Noord-Holland/Brieven%202021/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
mailto:annabernhard@ebgnoordholland.nl
mailto:s.bernhard@ebg.nl
http://www.ebgnh.nl/
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* Vanaf vanavond zullen de avondklokken in de Grote of St.Bavokerk een half uur eerder luiden dan 

gewoon. Sinds de middeleeuwen luiden de klokken iedere avond om 21:00 uur, vroeger om de 

bewoners en bezoekers daaraan te herinneren dat om 21:30 uur de stadspoorten dicht gingen, later 

om de avond in te luiden. Met het instellen van de avondklok werd besloten om al om 20:30 uur de 

klokken te luiden. Zo weet iedereen dat hij of zij snel naar huis moet, want om 21:00 uur moet je 

binnen zijn. 

 

* Felicitaties en zegenwensen voor een nieuw levensjaar of voor een ander bijzonder gebeurtenis in 

ons leven kunnen ons altijd bereiken. Ook door lockdown of avondklok laten zij zich niet 

tegenhouden. En zo wensen wij ook alle jarigen in ons midden God zegen en liefde toe voor uw 

feestdag en voor de maanden, die daarop volgen. Ook als wij uw namen hier uit redenen van privacy 

niet kunnen noemen, voelen wij ons toch met u verbonden en denken aan u in ons gebed.   

Wij feliciteren u met diverse vertolkingen van Psalm 23.  

 

* Wij wensen alle zieken in onze gemeente van harte beterschap toe.  

Voor de zusters en broeders, die voor langere of kortere tijd in quarantaine moeten, bidden wij om 

rust, geduld en kracht. Het virus kan iedereen raken. Het is zelden een kwestie van onvoorzichtigheid 

of roekeloosheid als je besmet raakt of denkt besmet te zijn. Hopelijk gaat de ziekte u voorbij of 

blijven de symptomen licht. 

Voor degene, die wel veel last van de ziekte hebben of houden, bidden wij om de nabijheid en kracht 

van de Heer. Hij zal ook de handen van de zorgverleners en artsen leiden om u te helpen en te 

verzorgen.  

Wij wensen u Gods zegen toe met het lied: Al de weg leid mij mijn Heiland.  

 

De avondklok, die vandaag begint, zal ons op verschillende manieren beperken. Het wordt vaak 

gezegd dat ze vooral voor de jongeren van grote impact zal zijn. Zij hebben veel behoefte aan sociale 

contacten met vrienden en familieleden. De sociale media kunnen deze behoefte niet vervullen, zo is 

uit de afgelopen maanden gebleken. Daarom vragen wij uw gebed vandaag voor de jongeren onder 

ons, de zusters en broeders, die nog net thuis wonen of op zich zelf begonnen zijn. Wij bidden dat 

God hen mag begeleiden in hun dagelijks leven, geduld en uithoudingsvermogen schenkt, hen wegen 

wijst om hun wereld te vergroten en hun handen en hersenen bezig te houden. Wij bidden dat zij 

niet verdrinken in eenzaamheid of in uitzichtloosheid, maar dat zij de kracht van de hoop ontvangen 

en een perspectief voor de toekomst aangereikt krijgen. 

      

“There is always light, if we are brave enough to see it, if we are brave enough to be it.” Dit is de 

laatste regel uit het gedicht “The Hills we climb” van afgelopen woensdag. Amanda Gorman heeft het 

geschreven en voorgedragen op de inauguratie van Joe Bijden en Kamala Harris. Ze gebruikt een 

mooi bijbels beeld, dat wij ook steeds weer met elkaar kunnen delen: Dat er altijd licht is, en dat wij 

moedig genoeg moeten zijn om dit licht te zien en te zijn. Dat geldt ook voor ons in deze nieuwe 

week.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZfAnzOTh6NY
https://www.youtube.com/watch?v=EsseLJRzwq8
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Met vriendelijke groet  

Stefan Bernhard  

(23 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

