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Beste zusters en broeders, 

Wij moesten eerst nog wennen aan de avondklok, die nu een week lang ons leven beperkt. Sommige 

Nederlanders hebben in het begin tegen de avondklok zelfs gevochten, maar gelukkig is het daarna 

rustiger geworden. Als wij ons neer hebben gelegd bij de noodzaak van deze maatregel, blijven wij 

toch hopen op een verbetering. Hoop is een belangrijk Bijbels begrip. Het helpt ons een moeilijke 

situatie te doorstaan en zicht te houden op een betere toekomst. Hoop is niet alleen een gevoel of 

een gedachte, die in ons leeft, maar ook een daad, die wij kunnen verrichten. In een nieuwsbrief 

vond ik een mooi gedicht over de ‘hoop’:   

 

De hoop wordt geboren  

in een zonsopgang, een nieuwe dag die begint...  

De hoop wordt geboren  

in de glimlach van een onbekende, zo’n klein gebaar...  

De hoop wordt geboren  

in een kaarsje dat blijft banden, een streepje licht in de duisternis...  

De hoop wordt geboren  

in dat kleine gebaar van een vriend, de schouder om op te mogen steunen...  

De hoop wordt geboren  

in de uitgestoken  hand, helpend om een nieuwe start te maken...   

De hoop wordt geboren  

in een eenzaam hart, dat langzaam weer vol loopt met liefde...  

 

(Nieuwsbrief Solidair Friesland december 2020)  

  

* Deze zondag is de onelinekerkdienst iets langer dan u gewent bent. Het is de laatste zondag 

na Epifanië. De feestkring van kerst is nu echt ten einde en wij gaan op weg naar het begin van de 

Veertigdagentijd oftewel de Lijdenstijd. Het is de weg van het kind in de kribbe naar het kruis. Op 

zondag lezen wij een gedeelte uit 2 Petrus, waarin de schrijver ons wijst op het belang van de feiten, 

die ons met de geschiedenis van Jezus van Nazareth verbinden, die voor ons de Christus is.    

Aan het einde van de kerkdienst hoort u nog een mededeling van de Oudstenraad en kunt 

u alvast kennis maken met de nieuwe predikant, die vanaf 1 september in onze gemeente zal 

werken.  

Om 11.00 uur ontmoeten wij elkaar ook weer voor een onelinekoffietafel. Ik nodig u uit om de 

vrees voor de techniek te overwinnen en gewoon te proberen om aan te schuiven. Als het de eerste 

keer nog niet lukt, dan doe een tweede poging.  U kunt via Zoom deelnemen als u hier op 

zondag op klikt:  

Link naar de onlinekoffietafel  

Deze link werkt vanaf zondag 31 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 onlinekerkdienst 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.  

https://us02web.zoom.us/j/84653932895?pwd=SjlBa1JGZFBNclVXK09kUm9hNFVvZz09
https://ebgnl-my.sharepoint.com/personal/s_bernhard_ebg_nl/Documents/2%20EBG%20Noord-Holland/Brieven%202021/www.ebgnh.nl


Nieuwsbrief 47 EBGNH  p. 2 

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 7 februari tegemoet zien. 

 

* 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 op straat mogen zijn. 

 

* In ons land wordt op dit moment ook veel gesproken over de nut en de veiligheid van de 

vaccinaties. Ivar Lede, Microbioloog aan het Zaans Medisch Centrum is een belangrijke stem in dit 

gesprek, want hij geeft veel wetenschappelijke informatie. Hier de links naar een presentatie van 

hem en naar een uitzending van ‘Dat ding van ons’ waaraan hij deelneemt. 

 

* Een uitnodiging tot een gesprek, die wij graag aan u doorgeven. Maak er vooral gebruik van: 

Beste zusters en broeders,  

wij leven in een spannende tijd. Angst, ontevredenheid, discriminatie, racisme. Het zijn 

containerbegrippen, die stuk voor stuk een nieuwe dimensie gekregen hebben in 2020.  

Meningen worden verkocht als feiten, feiten worden nepnieuws; instituties, die moeten beschermen, 

blijken het vertrouwen te schaden, protesten worden gelabeld als rellen. Het zijn zeer uitdagende 

tijden! Het is tijd kansen te pakken, zodat schreeuwen weer praten wordt en luisteren weer horen 

wordt, ook binnen de EBG! 

Vanaf februari 2021 zullen we daarom binnen de EBG starten met het programma "EBG in gesprek!"  

U bent hierbij van harte welkom! Het belooft een mooi programma te worden met diversiteit als 

hoofdthema. Op dit moment hebben we voor de online vorm gekozen. "EBG in gesprek" wordt een 

live serie via YouTube, waarin er uitwisseling plaatsvindt tussen gemeenteleden, bestuurders en 

jongeren, over actualiteit en de kerk: Hoe staat de kerk in het leven? Wat verwacht je van de kerk in 

het maatschappelijk debat? Hoe veilig voel je je in de kerk om het maatschappelijk debat te kunnen 

voeren? Is het standpunt van de kerk helder en verenigbaar met dat van jou? Waar moeten er 

bruggen gebouwd en onderhouden worden en wat is de rol van de gehele kerk hierin? 

Kortom een mooi programma met diversiteit als hoofdthema. Op dit moment hebben we voor de 

online vorm gekozen en op termijn is een combinatie van online en op locatie misschien mogelijk. 

Doet u mee? 

Om elkaar te kunnen horen, hebben wij gemeenteleden nodig, die durven te praten, die ook durven 

om meningen te onderbouwen met feiten, die geduld hebben om echt uit te leggen wanneer niet alles 

herkend of begrepen wordt. 

Op 13 februari hebben wij de eerste live uitzending via het YouTubekanaal van de EBG Nederland. Het 

thema van deze interactieve uitzending is ‘Kerk in tijden van corona’. Welke lessen hebben wij 

geleerd, hoe gaan wij na corona om met ‘de kerk’, hoe lang kunnen wij de veranderingen nog 

volhouden, waar heb ik een veilige plek in mijn gemeente? 

Er is geen aanmelding nodig. Via YouTube mag iedereen interactief meedoen, op afstand. Dit is 

mogelijk door te chatten(voor technische vragen en/of vragen tijdens het programma gebruik dit e-

mailadres.) 

Contactpersoon namens de werkgroep Diversiteit EBGN:   

Christine Welschen, mobiel: 06-174 00 604, e-mail   

mailto:ledenadministratie@ebgnoordholland.nl?subject=Mijn%2006-nummer%20voor%20de%20online%20kerkdienst
mailto:ledenadministratie@ebgnoordholland.nl?subject=Mijn%2006-nummer%20voor%20de%20online%20kerkdienst
https://www.youtube.com/watch?v=m5J1wAvyCc0
https://www.youtube.com/watch?v=m5J1wAvyCc0
https://www.youtube.com/watch?v=Pyj2eqKXeEE
mailto:https://www.youtube.com/channel/UCRp5Amz9FvI_55GwL90IiEw
mailto:ingesprek@ebg.nl
mailto:ingesprek@ebg.nl
mailto:christine@welschen.net
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*  Zingen maakt blij en brengt ons in contact met wat ons kracht geeft. Dat is ook voor kinderen het 

geval. Denkt u maar aan de liederen, die u als kind hebt leren kennen en die u tot nu toe nog 

begeleiden. Daarom is het ook mooi, om nu met onze kinderen te zingen. Zeker als je op hen op die 

manier ook het geloof kan overbrengen. Maar hoe vindt je deze liederen? Het Nederlands 

Bijbelgenootschap heeft in een column op een rijtje gezet wat op Spotify te vinden is.  

Lees de column door hier te klikken.     

  

* Alle jarigen van de afgelopen week wensen wij Gods zegen toe. Wij bidden dat het nieuwe 

levensjaar een goed jaar voor u wordt. God zal ook met u zijn en u de weg leiden, die u kunt gaan. In  

de preektekst van zondag staat de mooie zin, dat “de morgenster opgaat in uw hart”. Zo een licht 

hebben wij nodig in deze tijden. Dat is belangrijk voor nu, als wij nog onder de lockdown leven en 

wordt het straks, als ons leven weer wat breder wordt. 

 

Wij wensen u Gods zegen toe met het lied “En wanan”.   

  

* “Corona komt dichterbij”, hoorde ik iemand zeggen. Want wij horen van steeds meer besmettingen 

om ons heen. Wij wensen daarom iedereen, die met corona te maken heeft, Gods nabijheid toe.  

Wij horen ook van andere ziektes, die zusters en broeders overvallen en wensen alle zieken Gods 

zegen toe. Wij bidden voor zr. Astrid Eimers-Dissels, die in de nieuwe week een operatie moet 

ondergaan.  

Zusters en broeders hebben ook te maken met overlijden. Wij leven met hen mee en wensen hen 

Gods troost toe. In het bijzonder condoleren wij br. Ben en zr. Wil Wong Swie San, want hun oudste 

dochter is deze week plotseling overleden. 

 

Wij wensen U Gods zegen toe met het lied: Wees niet bang ook brengt het leven tranen.  

 

 

Vandaag houden wij een gebedswacht in onze gemeente. Via de knop hierbeneden kunt u de 

gebedswachtonderwerpen downloaden. Helaas is het dit keer niet gelukt om de onderwerpen ook 

op papier te verspreiden of van te voren afspraken te maken. Maar ik hoop, dat u toch tijd kunt 

vrijmaken om vandaag voor de kerk en haar mensen te bidden. Het lukt ons vandaag misschien niet 

om een gebedsketting te vormen, maar ons gebed is daarom niet minder betekenisvol. 

De eerstvolgende gebedswacht zal op vrijdag 26 maart zijn. Dan is onze gemeente aan de beurt om 

de Uniteitsgebedswacht over te nemen.  

 

Klik hier voor de gebedswachtonderwerpen 

 

 

In de nieuwe week wordt hopelijk duidelijker hoelang de lockdown nog zal duren. Maar het blijft 

lastig te bepalen, geven de deskundigen te kennen, want onvoorspelbare mutaties en de onzeker 

voortgang van de inentingen maken het plannen lastig. Wij zullen daarom nog veel geduld 

moeten hebben en ons op beperkte verlichtingen moeten instellen. Maar, wij kunnen alvast over    

nadenken wat wij met de ervaringen van deze coronatijd willen doen. De EBGN biedt in de komende 

tijd daartoe een aantal gesprekken aan.   

https://debijbel.nl/blogs/zingende-bijbelencyclopedie-liedjes-als-deel-van-je-geloofsopvoeding
https://youtu.be/_o6bJL_nEos
https://youtu.be/3VyMZf2yI7U
https://www.ebgnh.nl/wp-content/uploads/2021/01/2021-1-Gebedswachtonderwerpen.pdf
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Met vriendelijke groet  

Stefan Bernhard  

(30 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

