
Nieuwsbrief 48  - EBG Noord-Holland 

Beste zusters en broeders, 

De plek van een land op de lijsten van sportuitslagen is belangrijk. Het is ook fijn om te zien dat je 
thuisland hoog op de lijst van economisch sterke landen staat. Nederland lukt dat meestal vrij goed. 
Inmiddels is er nog een belangrijke lijst, die wij nauwlettend in de gaten houden, bijgekomen: de lijst 
van landen gerangschikt volgens inentingsgraad tegen Corona. En op deze lijst scoort ons land niet 
hoog. Het lukt ons maar niet om voldoende vaccins te bemachtigen en dan ook toe te dienen. En dat 
maakt ons boos. Of zijn wij gewoon ongeduldig en kunnen wij het niet verdragen, dat anderen het 
beter doen dan wij? Ik kan mij goed voorstellen, dat een kleine ondernemer daar anders tegenaan 
kijkt. Ook een zorgmedewerker of onderwijzer zal reikhalzend naar de inentingen uitkijken.   
Ik wens ons allen geduld en rust om het vaccinatiemoment af te wachten. En dat wij kunnen 
beseffen, dat net als wij in ons land, ook in andere delen van deze wereld vaccinatie nodig is.   
  
Hier een zegenbede voor ons allen:  
  

Leg zegenend uw handen op ons hoofd, 
Dat onze gedachten helder en heilig zijn. 

 
Leg zegenend uw handen op ons hart, 

Dat daar de liefde voor U en mensen ontvlamt. 
 

Leg zegenend uw handen over onze handen, 
Dat wij in de wereld uw werk doen, velen tot zegen. 

  
(uit Zeggen en zwijgen, Oecumenisch gebedenboek voor alledag. p. 197)  
   
* Zondag 7 februari draagt de naam Sexagesimae. Dat betekent 60 dagen tot Pasen. Wij gaan dus 
langzaamaan op weg naar dit belangrijkste feest van het kerkelijk jaar.  Aan het begin van deze weg 
roept ons de weektekst op om vooral te luisteren en het hart open te stellen voor dat wat God ons 
zegt. Dat kan je op verschillende manieren verstaan: je kan denken, dat je juist veel haast moet 
maken om dicht bij God te komen. Of je kan wensen, dat je een pas op de plaats moet doen, zodat je 
Gods stem niet mist. Morgen in de preek gaat het vooral om het laatste.   
  
Zondag, om 11.00 uur ontmoeten wij elkaar ook weer voor een onelinekoffietafel. Wij hebben 
gemerkt, dat het voor sommige van u lastig is om aan te schuiven. Soms lukt het niet om het 
mobieltje of het tablet goed te laten meewerken. Maar wij zijn blij met iedereen, die wij wel zien en 
spreken. Blijf het daarom proberen.  
   

Link naar de onlinekoffietafel  

 
Deze link werkt vanaf zondag 7 februari 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.  Vergeet niet om bij het 
aanmelden via de link ook toestemming te geven dat Zoom de camera en de microfoon van uw 
mobieltje of uw tablet mag gebruiken. En soms helpt het ook om de cookies in uw browser te wissen 
voordat u zich aanmeldt.   
  
* Op donderdag 11 februari besluit de Oudstenraad of en wanneer wij weer kunnen beginnen met 
kerkdiensten in de kerk. Daarom, hou de volgende nieuwsbrief en de website goed in de gaten. Voor 
zondag 14 februari kunt u in iedere geval weer 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/84327032882?pwd=U3NSRm9uVWIzRy8xS3Z6c1FkdFdTdz09
https://www.ebgnh.nl/
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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).    
  
* Tijdens de onelinekerkdienst van 31 januari heeft zr. Nancy Bipat-Mokkum de naam van de nieuwe 
predikante, die vanaf september in onze gemeente zal werken, aan u bekend kunnen maken. Het is 
zr. Karen Wilson, op dit moment predikante van onze partnergemeente Neuwied.  U kunt met haar 
en haar man alvast kennis maken via dit kort filmpje. De tekst van de hele mededeling kunt u hier 
nalezen.    
  
* Niet alleen in onze gemeente zijn predikantswisselingen. Ook andere gemeenten hebben daarmee 
te maken. Wij wensen alle gemeenten en predikanten, die een nieuwe periode ingaan, Gods zegen 
toe. Hier een korte opsomming:   
Zuster Sandra Oosterwolde is op 1 januari begonnen aan haar vicariaat in de EBG Utrecht. Zr. Sandra 
studeert theologie en bereidt zich nu daarop voor om predikante in de EBG te worden.   
Op 31 januari werden Markus en Sylvia Gill welkom geheten als het nieuwe predikantsechtpaar van 
de EBG Amsterdam Zuidoost.  
Op 14 februari zullen Martin en Dorothee Theile afscheid nemen als predikantsechtpaar van de EBG 
Amsterdam Stad en Flevoland. Br. Theile gaat per 1 maart met pensioen.  
Op 21 februari nemen ook Denny en Sandra Zinhagel afscheid als predikantsechtpaar van de EBG 
Rotterdam Centrum. Br. Denny mag ook aan zijn pensioen beginnen.  
Zondag 28 februari doet Clifton Walker zijn intrede als predikant van de EBG Amsterdam Stad en 
Flevoland.   
Zondag 7 maart wordt Christian Lindner in Rotterdam welkom geheten als de nieuwe predikant van 
de EBG Rotterdam Centrum.   
 
 
* Vanaf februari 2021 start in EBG Nederland het programma "EBG in gesprek!". Het belooft een 
mooi programma te worden met “diversiteit” als hoofdthema. De eerste live uitzending heeft als 
thema 'Kerk in tijden van corona' en zal online plaatsvinden op 13 februari. Ze is te volgen via het 
YouTube-kanaal van de EBG Nederland. Voor meer informatie kunt u hier de uitnodiging lezen en 
downloaden.  
 
* Heeft u de enquête van de EBGN werkgroep digitale dagteksten al ingevuld? Zo niet, dan willen wij 
u verzoeken om het alsnog te doen. U vindt de informatie en link naar de vragen hier. Alvast dank 
voor uw medewerking.   
 
  
*  Over tien dagen begint de Lijdenstijd of Veertigdagentijd. Deze periode is een tijd van bezinning en 
voorbereiding op de Stille Week en Pasen. In de Broedergemeente houden wij dan naast de 
zondagse kerkdiensten ook overdenkingen op een doordeweekse avond. Dit jaar zal dat online 
gebeuren, zodat iedereen dit vanuit een veilige afstand kan volgen. Volgende week zult u meer 
daarover kunnen lezen, hoe u aan de wekelijkse lijdensoverdenkingen van de EBGN kunt deelnemen.   
  
* Ook het Nederlands Bijbelgenootschap heeft een bijzondere leesplan voor de Veertigdagentijd. Het  
heet: “Niet van brood alleen” en nodigt uit tot bijbelezen volgens de Lectio Divina. Iedere woensdag 
en vrijdag kunt u een podcast met een overdenking beluisteren en op zondag kunt u zelf aan het 
werk met een Bijbeltekst volgens de oude en beproefde methode. Meer over dit leesplan vindt u hier 
op de website van het NBG. Daar kunt u ook het gratis boekje bestellen. 
Bent u geïnteresseerd, maar wilt u liever nog wat meer inleiding en uitwisseling? Neem dan contact 
met mij op. Want dan kunnen wij, op een vast tijdstip in de week, per WhatsApp, de ervaringen met 
dit leesplan uitwisselen.   

mailto:ledenadminsitratie@ebgnoordholland.nl?subject=mijn%2006%20nummeer%20voor%20de%20online%20kerkdienst
mailto:ledenadminsitratie@ebgnoordholland.nl?subject=mijn%2006%20nummeer%20voor%20de%20online%20kerkdienst
https://www.ebgnh.nl/wp-content/uploads/2021/01/Voorstellingvideo-familie-Wilson.mp4
https://www.ebgnh.nl/wp-content/uploads/2021/01/20210131-Bekendmaking-beroeping-Karen-Wilson-in-de-EBG-Noord-Holland.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCRp5Amz9FvI_55GwL90IiEw
https://nederland.ebg.nl/nieuws/324-ebg-in-gesprek
https://nederland.ebg.nl/nieuws/324-ebg-in-gesprek
https://nederland.ebg.nl/nieuws/322-oproep-werkgroep-digitale-dagteksten
https://www.bijbelgenootschap.nl/veertigdagenproject-niet-van-brood-alleen/
https://www.bijbelgenootschap.nl/veertigdagenproject-niet-van-brood-alleen/
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* Alle jarigen van de afgelopen week wensen wij Gods zegen toe. Wij hopen, dat u met een glas in de 
hand het nieuwe levensjaar kon vieren. Daarbij kan je altijd kijken of het glas nu halfleeg of halfvol is. 
Maar je weet ook dat je met een positieve kijk op de wereld en op de situatie, het leven beter 
aankan. Soms is dat lastig vol te houden, maar dan mogen wij daarop vertrouwen dat God ons beker 
wil laten overvloeien met zegen. Zo lezen wij in Psalm 23.   
  
Wij wensen u Gods zegen toe met het lied “I will sing Praises”, gezongen door gospelartiesten uit 
Zuid-Afrika.   
   
* ‘Het houdt maar niet op’, verzuchte iemand, toen ze het zoveelste overlijdensbericht uit de familie 
kreeg. Maar iedere mens, die ons ontvalt, heeft ons aandacht nodig en krijgt die ook. Helaas moet 
dat vaak vanuit de verte, door de telefoon gebeuren. Maar vanuit het hart kunnen wij wel meeleven. 
Daar wordt afstand betekenisloos. Wij wensen u, die u om iemand rouwen, veel troost en kracht toe.  
De zieken in ons midden wensen wij toe, dat u de ziekte kunt overwinnen of ermee kunt leren leven. 
Goede gezondheid is een groot goed, maar het leven blijft ook dan waardevol, als de gezondheid niet 
volledig herstellen kan. In alle gevallen blijft God bij ons als een liefdevolle begeleider.  
  
Wij wensen U Gods zegen toe met het lied: I know the Lord will make a way for me (in a African 
gospel versie).  
  
  
Maandag zullen de basisscholen weer opengaan. Sommigen zijn opgelucht, want het maakt het leven 
van kinderen en volwassenen weer eens tuk normaler. Anderen zijn bezorgd, dat de nodige 
voorzorgsmaatregelen het leven ingewikkelder maken en besmettingen niet uit zullen sluiten. Wij 
vragen u daarom om uw gebed voor de kinderen, de ouders en de leerkrachten. Wij bidden, dat de 
kinderen onder de hoede van de Heer met een gerust hart naar school kunnen gaan en daar met hun 
vrienden om kunnen gaan. Wij bidden, dat de ouders genoeg veerkracht van God ontvangen dat zij 
hun kinderen kunnen begeleiden en opvangen als dat nodig is. Wij bidden, dat de leerkrachten en 
overige medewerkers onder de bescherming van God staan en dat zij hun werk veilig en goed 
kunnen doen.   
 

 

Dit weekend belooft een begin te worden van een winterse periode in ons land. Onder sneeuw en ijs 
komt de natuur tot rust. En dat raakt ook de mensen. Maar wat in andere jaren uitzonderlijk is, lijkt 
nu wel de regel, want door de lockdown is het tempo van ons leven al aardig afgeremd. Nu komt het 
winterse weer daar nog bij. Ik hoop, dat ons dat niet te veel wordt, maar wij juist van de natuur 
kunnen genieten. Dat kan tijdens een wandeling, lekker dik ingepakt, net zoals in huis met een mok 
warme chocomelk in de hand.   
 

Met vriendelijke groet  

Stefan Bernhard  

(6 februari 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 .         

https://www.youtube.com/watch?v=kK0HDkTYYZ8
https://www.youtube.com/watch?v=kK0HDkTYYZ8
https://www.youtube.com/watch?v=Q5Qr6quHVCc
https://www.youtube.com/watch?v=Q5Qr6quHVCc
mailto:ledenadministratie@ebgnoordholland.nl

