
Nieuwsbrief 49  - EBG Noord-Holland 

Beste zusters en broeders, 

Op 10 februari was wereldpeulvruchtendag. Ik wist nog niet dat er zo een dag bestond, maar mijn 

aandacht werd daarop gevestigd door een bericht op de website van de Raad van kerken Nederland.  

Daarin wordt verteld, hoe voedzaam en gezond peulvruchten zijn en worden er ook een aantal 

suggesties gedaan om lekkere gerechten met linzen, erwten, bonen, spliterwten en zo te maken. Uit 

de Surinaamse keuken is BB met rijst goed bekend. Judith Cyrus weet daar in haar mooie boek 

‘Paramaribo’ leuk over te vertellen. Maar in andere culturen zijn er ook vele gerechten. Het is zeker 

een poging waard om een paar daarvan te proberen, juist in de Lijdenstijd die straks begint, want 

deze tijd is ook een tijd van vasten. Het bericht over de peulvruchten vindt u hier.   

Een gebed om de juiste voedingsstoffen, die ons laten groeien:   

God, we zijn op zoek naar bouwstoffen 
om van te leven en te groeien. 

We zijn op zoek naar liefde, 
naar vriendschap en begrip. 

We lijken wel een boom, 
die wortelt in de aarde, 
die voortdurend zoekt 
naar voeding en water. 

We zijn op zoek naar wat ons draagt, 
de grond van ons bestaan. 

God , wees de grond , waarop wij staan. 
Geef voeding aan ons leven. 
Doe ons groeien en bloeien. 

Maak onze wortels taai en sterk, 
zodat we houvast hebben, 

wanneer het stormt in ons leven. 
 
(Nieuwsbrief van de Wereldgebedsdag, februari 2021)  

* Zondag a.s. is Valentijnsdag. Sommigen zeggen dat het vooral een dag van commercie is, maar wij 

kunnen er ook voor kiezen om er een dag van te maken, waarop wij de liefde leven en delen. In de 

kerkdienst besteden wij aandacht aan de liefde tussen God en mens. Maar de preektekst laat ons 

zien dat deze liefde gevolgen heeft voor ons gedrag naar de medemensen toe.   

Zondag, om 11.00 uur, ontmoeten wij elkaar ook weer voor een onelinekoffietafel via Zoom. Tijdens 

dit uur ontstaan mooie gesprekken en uitwisselingen over de kerk en over wat wij meemaken in het 

leven van alledag. U bent van harte welkom om aan te sluiten.  

Link naar de onlinekoffietafel  

Deze link werkt vanaf zondag 14 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.    

https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2021/01/wereld-peulvruchtendag/
https://us02web.zoom.us/j/86496903842?pwd=SmJ6UXpJOFpmQitGVnZGbmJPU3ZHUT09
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* De beperkingen van de lockdown en de avondklok zijn verlengd tot begin maart. Dat heeft de 

Oudstenraad doen besluiten om voorlopig nog geen kerkdiensten in de kerk te organiseren. Wij 

zullen daarom doorgaan met de online kerkdiensten. Hou de nieuwsbrief en de website goed in de 

gaten voor de actuele ontwikkelingen. Voor de komende tijd kunt u elke 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 over de collectes vinden.    

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).    

  

* Aanstaande woensdag 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. De EBG 

gemeenten in Amsterdam en in Zeist hebben de traditie van de Lijdensoverdenkingen in ere 

gehouden. In Haarlem hebben wij dat vorm gegeven door met de oecumenische vastenmaaltijden 

mee te doen. Dit jaar zijn er geen vastenmaaltijden en zullen de Lijdensoverdenkingen online voor 

iedereen in de EBGN te volgen zijn. U kunt donderdag om 19.00 uur de eerste Lijdensoverdenking 

meevieren. Ga daarvoor naar de website van de EBG Amsterdam Stad en Flevoland (www.ebga.nl). 

Wij zullen zo mogelijk de link ook via WhatsApp rondsturen.   

* Als tweede aanbod voor de Veertigdagentijd nodige ik u uit om samen met mij het project van het 

Nederlands Bijbelgenootschap te volgen. Meer over dit leesplan vindt u op de website van het NBG.   

Vind u het fijner om op een vast moment door de week uit te kunnen wisselen over uw ervaringen 

met dit leesplan? Meldt u zich dan bij mij aan voor de WhatsAppgroep. Wij kunnen dan via de 

berichten ’spreken’ over wat ons tijdens het lezen van de teksten duidelijk is geworden.    

 

* De nieuwsbrief van de EBG Noord-Holland is bijna jarig. Over drie weken is het zover. Om de 

toekomst van deze nieuwsbrief te verzekeren, zoeken wij gemeenteleden, die een redactie van de 

nieuwsbrief willen vormen. Heeft u een uur in de week tijd, vindt u het interessant om nieuws uit de 

EBG Noord-Holland te verzamelen en te verspreiden en kunt u overweg met tekstverwerking en 

internet op uw computer, meldt u zich dan aan bij br. Bernhard. Alvast dank!   

 

* De Alkmaarse Raad van Kerken organiseert ook dit jaar weer een Paaspakkettenactie, maar dan in 

aangepaste vorm. Zij schrijven daarover het volgende:  

De Paaspakkettenactie wordt Paasactie  

Ook dit jaar vragen wij  uw aandacht voor de Paasactie van de Alkmaarse Raad van Kerken.  

Wij organiseren deze actie om mensen, die financieel, en vaak ook sociaal, in een moeilijke positie 

verkeren een extraatje te kunnen bezorgen.  Het  blijkt telkens weer dat er in onze omgeving mensen 

https://www.bijbelgenootschap.nl/veertigdagenproject-niet-van-brood-alleen/
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zijn, die steun goed kunnen gebruiken. Het feest van Pasen nodigt ook uit om solidair te zijn met onze 

naasten, veraf maar ook dichtbij.  

Tot vorig jaar werden in de kerken levensmiddelen ingezameld waarmee pakketten werden 

samengesteld. Op die manier werden in  2019 ruim 250 pakketten bezorgd.  

Terwijl de actie in 2020 in volle gang was, brak de coronapandemie uit en stond alles op zijn kop.  

Wij zijn toen snel overgeschakeld van het samenstellen van pakketten, naar het aanschaffen van 

supermarktbonnen. Wij vroegen toen ook om financiële steun om deze duurdere vorm van de actie 

mogelijk te maken. Daarop is hartverwarmend gereageerd: het maakte het ons mogelijk om op 

ongeveer 275 adressen bonnen te brengen!   

Na Pasen hebben wij aan de organisaties die adressen aanleveren, gevraagd om reacties van de 

ontvangers op deze omschakeling. Deze reacties waren verrassend: men ontvangt veel liever 

supermarktbonnen dan pakketten met levensmiddelen. Met de bonnen kon men eigen keuzes maken 

en dat werd zeer gewaardeerd.  

Op basis van deze reacties en het feit dat een actie met bonnen gemakkelijker te realiseren is, dan het 

verzamelen van goederen en het maken en bezorgen van pakketten, hebben wij besloten de 

Paaspakkettenactie om te zetten in de Paasactie. Dat geldt niet alleen voor 2021 (opnieuw een 

“coronajaar”), maar ook voor de jaren hierna.  

Wilt u helpen de Paasactie mogelijk te maken? Dat kan door een gift overmaken voor de kosten, die 

hiermee gemoeid zijn. Dat kan via het rekeningnummer NL77 INGB 0002685243 van de Alkmaarse 

Raad van Kerken o.v.v. 'Paasactie 2021'. De ARK is ANBI erkend en dus zijn uw giften aftrekbaar van 

de inkomstenbelasting.   

Wij hopen ook dit jaar weer op een succesvolle actie!  

  

* Wij wensen de jarigen van de afgelopen week Gods zegen toe. De wereld om ons heen heeft een 

witte deken gekregen. In de traditie van de Broedergemeente is wit een kleur van de feestvreugde 

en verbondenheid met God. Leef daarom in het nieuwe levensjaar vanuit de vreugde en wees 

verzekerd, dat God met u verbonden wil zijn.   

Wij wensen u Gods zegen met het leid: God van trouw   

*  Waarom raakt de een besmet met covid-19 en de andere niet? Waar heb je niet opgelet als het je 

overkomt? Deze vragen houden ons deze weken bezig. Maar soms is een besmetting ook gewoon 

pech en je hebt het niet kunnen ontlopen, ondanks alle voorzichtigheid. Wij wensen dat u uw kracht 

niet op dit soort vragen hoeft te richten, maar rustig aan herstel kunt werken.   

Wij wensen ook iedereen, die aan een andere ziekte lijdt of geopereerd moet worden Gods nabijheid 

toe. Wij bidden zo voor zr. Astrid Eimers Dissels die in korte tijd een tweede operatie moest 

ondergaan.   

https://www.youtube.com/watch?v=VA-QfDpEdEY
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De rouwenden in ons midden wensen wij troost als een warme deken en tijd om de wond, die in uw 

ziel geslagen is, te laten helen voor zover dat mogelijk is. Wij leven mee met br. Saridin. Zij moeder is 

in Suriname overleden.    

Wij wensen u allen toe, dat u op God kunt bouwen, want Hij is een betrouwbare rots. U kunt 

luisteren naar het lied: Vaste rots van mijn behoud.      

   

Om de ene maand wisselen wij voorbeden uit met onze partnergemeente in Neuwied. Daarom 

vragen wij vandaag uw gebed voor deze EBG gemeente in Duitsland, met wie wij al sinds vele jaren 

verbonden zijn. Zr. Wilson heeft ons de volgende onderwerpen gestuurd:  

Wij danken voor de nieuwe Oudstenraad, die in Neuwied gekozen is. De installatie van de nieuwe 

leden heeft online plaats kunnen vinden. Wij bidden om Gods zegen voor de vier zusters en 

broeders, die nieuw of opnieuw lid zijn van de Oudstenraad.  

Wij danken voor de technische mogelijkheden om via telefoonconferenties kerkdiensten, 

Bijbelgesprekken en ander bijeenkomsten te houden. Wij bidden dat de techniek ons niet in de steek 

laat en dat wij steeds beter daarmee leren om te gaan.  

Wij bereiden ons voor op een lange periode zonder predikant. Onze gemeente moet een jaar lang 

zonder vaste predikant werken. Wij bidden, dat er iemand gevonden kan worden die ons in deze tijd 

begeleidt en dat de gemeente bij elkaar en actief blijft. Wij bidden ook om Gods zegen voor de 

aanstaande verhuizing van onze predikante naar onze partnergemeente in Noord-Holland.   

Wij bidden voor de zusters, die in de afgelopen twee maanden aan of met Covid-19 overleden zijn. 

Wij danken, dat in het bejaardentehuis op dit moment geen besmettingen meer zijn en dat de 

bewoners weer hun kamers mogen verlaten voor een wandeling. 

 

In de nieuwe week was de opening gepland van de grote tentoonstelling over het Nederlandse 
slavernijverleden. Deze zou te zien zijn geweest in het Rijksmuseum. Nu is de opening uitgesteld tot 
na de lockdown. Maar het onderwerp is niet van de baan. Juist in de Lijdenstijd, die op woensdag 
begint, kunnen wij ook het lijden herdenken dat uw voorouders hebben ondergaan en dat ook nu 
nog vele mensen in onze wereld gevangen houdt. Wij moeten de herinnering daaraan levend 
houden. Meer over deze tentoonstelling en andere activiteiten daaromheen leest u hier.   
 
Met vriendelijke groet  

Stefan Bernhard  

(13 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=N4r43hbLx94
https://www.youtube.com/watch?v=N4r43hbLx94
https://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/slavernij
mailto:ledenadministratie@ebgnoordholland.nl

