
Nieuwsbrief 50  - EBG Noord-Holland 

Beste zusters en broeders, 

Sedert de afgelopen week staat de Stemwijzer online. De verkiezingen voor de Tweede Kamer komen 

er aan en wij zijn weer opgeroepen om een keuze te maken voor een van de partijen. Ik begrijp, dat 

voor velen onder ons de keuze moeilijk is. Er zijn zoveel partijen en zoveel meningen. Dan maar liever 

geen keuze maken, zo denkt menigeen. Toch is het belangrijk  om wel met de politiek bezig te zijn en 

daarom ook naar de programma’s van de partijen te kijken. Want ook al kan geen van de partijen 

haar programma ongewijzigd uitvoeren in een nieuwe regering, dan is er toch een bepaalde richting 

in te herkennen. En in welke richting wil je dat dit land de komende vier jaren opgaat? 

Vanuit ons geloof hebben wij enkele basisprincipes, die wij daarbij mee kunnen laten wegen: het 

brengen van rechtvaardigheid, juist voor de arme en benadeelde mensen, bevordering van vrede in 

de wereld en het behoud van de schepping. Maar welke partij deze principes het beste in praktijk 

brengt, moet iedereen van ons zelf bepalen, straks in het stemhoekje, over een maand. 

Hier alvast een gebed voor de kiezers en de gekozenen: 

Almachtige God, 

U, die de bron van alle wijsheid en recht bent. 

Leidt (ons) allen, die geroepen worden  

om vertegenwoordigers van ons volk te kiezen: 

dat wij allen onze stem mogen uitbrengen 

met een eerlijk besef van verantwoordelijkheid. 

Geef aan hen, die straks worden gekozen, 

de geest van wijsheid en verstand, 

dat zij voorwaarden mogen scheppen 

voor een goed en eerlijk leven 

voor allen, die in dit land wonen. 

Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. 

(licht bewerkt naar Dienstboek, een proeve – Schrift – Maaltijd – Gebed, uitgave van Protestantse 

Kerk in Nederland, Zoetermeer 1998, pag. 799) 

* Morgen, zondag 21 september, vieren wij de eerste zondag in de Lijdenstijd. Wij zijn gewend om 

dan ook het Heilige Avondmaal te vieren. Dit jaar kan dat helaas niet. Maar wij kunnen wel naar Gods 

woord luisteren en met gebeden en liederen daarop reageren.  

De Lijdenstijd is een tijd van inkeer en nadenken. De eerste zondag van de Lijdenstijd staat in het 

teken van de beproevingen, die mensen moeten ondergaan en de keuzes, die daaruit voortvloeien. 

In de preek staat Judas centraal, de leerling die Jezus verraadt. Waarom heeft hij deze keuze gemaakt 

en hoe kijken wij naar deze mens? In de online kerkdienst hoort u daar meer over. 

Zondag om 11.00 uur, ontmoeten wij elkaar ook weer voor een onlinekoffietafel via Zoom. Er komt 

nu een min of meer vast groepje bij elkaar. Maar er is nog veel ruimte voor u. Het wordt er alleen 

gezelliger door.  

Link naar de onlinekoffietafel  

Meeting ID: 899 7498 4772 | Passcode: 413274 

 

https://us02web.zoom.us/j/89974984772?pwd=RnBKMWFHL001NFFFUFhkTXBuUmhTQT09
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Deze link werkt vanaf zondag 21 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.    

* Na al de onzekerheden over wel of geen avondklok is het nu duidelijk: De beperkingen van de 

lockdown en de avondklok blijven van kracht. Daarom zullen wij voorlopig geen kerkdiensten in de 

kerk organiseren. De onlinekerkdiensten gaan wel door. 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  

(ledenadministratie@ebgnoordholland.nl).    

  

* Onze excuses dat u afgelopen donderdag nog geen Lijdensoverdenking vanuit de EBG Nederland 

heeft kunnen beluisteren. De eerste Lijdensoverdenking wordt pas vanavond, zaterdag 20 februari, 

online gezet. Vanaf volgende week zijn de overdenkingen wel op donderdag avond. U kunt deze 

overdenkingen vinden op het YouTube kanaal van de EBGN of op de websites van de EBG gemeenten 

in Amsterdam. Zo mogelijk sturen wij de actuele link ook via WhatsApp rond.  

Het thema van de Lijdensoverdenkingen is: Mensen langs de kruisweg. Het rooster ziet er zo uit: 

• 20 februari: HERODES  

• 25 februari: KAIPHAS  

• 4 maar: HET VOLK  

• 11 maart: DE SOLDATEN  

• 18 maart: DE TWEE MISDADIGERS  

• 25 maart: NICODEMUS, JOZEF VAN ARIMATHEA  

U kunt hier een digitale versie van de liturgie downloaden om mee te bidden.  

* De nieuwsbrief van de EBG Noord-Holland is bijna jarig. Over twee 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!   

* Afgelopen week hebben wij vanuit de ledenadministratie de dankbrieven voor de Kerkelijke 

bijdragen en de giften verstuurd. Dank u wel voor uw steun in het afgelopen jaar. In de brief vond u 

ook het verzoek om uw periodieke bijdragen en giften voortaan naar een andere bankrekening in 

onze gemeente over te maken. Heeft u daarbij vragen of ondersteuning nodig? Aarzel dan niet om 

met ons contact op te nemen.  

https://www.youtube.com/channel/UCRp5Amz9FvI_55GwL90IiEw
https://www.ebgnh.nl/wp-content/uploads/2021/02/2021_Liturgie_Lijdensoverd._.pdf
https://www.ebgnh.nl/contact
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* Op haar vergadering van 11 februari heeft de Oudstenraad verder gesproken over de nieuwe 

structuur van onze gemeente. Deze zal in de loop van dit jaar ingevoerd worden. U kunt hier een 

korte uitleg over de nieuwe structuur downloaden.  

Heeft u vragen of opmerkingen daarover of wilt u zich aanmelden voor een van de nieuwe functies, 

neem dan graag contact op met de Oudstenraad via de e-mail.  

 

* Een bericht vanuit Hart voor Zaanstad: Uitnodiging boekbespreking ‘Mintijteer’ in Zaanstad 

In de afgelopen weken besprak ik met een divers groepje christenen uit de hele Zaanstreek het boek 

“Liturgie van het alledaagse” van Tish Warren. Dat was een mooie ervaring. De besprekingen vonden 

plaats via Zoom en eigenlijk tot onze verbazing heeft geen van ons dat echt als een bezwaar gevoeld. 

Het was mooi om de leeservaringen met elkaar te delen en we voelden ons ondanks de afstand toch 

verbonden. Aangemoedigd door de goede gesprekken, die er waren, gaan we door met het lezen en 

bespreken van een nieuw boek. Dit keer zullen we ons storten op Mintijteer van de Duitse auteur 

Esther Maria Magnis.  

Het gaat over waarom geloven in God moeilijk is: omdat Hij toelaat dat mensen lijden. Omdat Hij 

onzichtbaar is. Omdat Hij zwijgt. Toch weet Magnis dat er in het leven niets groters bestaat. Het boek 

heeft een bijzondere titel. Wie het leest zal ontdekken waar deze op is gebaseerd. De Duitse titel is 

begrijpelijker, maar intrigeert evengoed: Gott braucht dich nicht.   Mintijteer ontroert, schuurt en 

stemt tot nadenken.  

We zullen het boek in één avond bespreken, met eventueel een uitloop naar een tweede avond als er 

veel gespreksstof over blijft. Ook meelezen en bespreken? Van harte welkom! 

– Meld je vòòr 8 maart aan via hannekemalda@hotmail.com 

– Koop Mintijteeer 

– Lezen maar! 

– Noteer eventueel wat je wilt delen of vragen. 

De aangemelde deelnemers ontvangen een datumprikker, waarmee de avond van de bespreking 

wordt bepaald. Waarschijnlijk wordt dit in de tweede helft van maart of anders begin april. 

Hartelijke groet, Hanneke Veurink-Malda Kerkelijk werker bij Menorah Zaanstad 

 

* Afgelopen donderdag hebben wij met zr. Elgin-Meyerhoven in Hoorn via Zoom haar 90e verjaardag 

gevierd. Ondanks de beperkingen was het een mooi feest. Wij bidden om Gods zegen voor deze 

zuster en voor al de andere jarigen uit onze gemeente. Moge de Heer u kracht en gezondheid 

schenken  en moge uw hart open zijn voor God en gesloten blijven voor de invloeden van het kwaad.  

Wij wensen u Gods zegen toe met Bun Gado, een gospel gezongen door Xomara Misiedjan. 

 

https://www.ebgnh.nl/wp-content/uploads/2021/02/20210220-Brief-50-Bijlage-over-nieuwe-structuur.pdf
https://www.ebgnh.nl/wp-content/uploads/2021/02/20210220-Brief-50-Bijlage-over-nieuwe-structuur.pdf
mailto:oudstenraad@ebgnoordholland.nl
https://www.youtube.com/watch?v=PIhauJrcyd8
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* Zuster Jetty Tauwnaar en zr. Astra Hoogvliets hebben beiden afgelopen week een geliefd familielid 

verloren. Wij bidden om Gods troost en nabijheid voor beide zusters en hun familieleden. Ook alle 

andere gemeenteleden, die  iemand moeten missen, wensen wij Gods zegen toe. God zal met u zijn. 

Mahalia Jackson heeft de gospel “Take My Hand, Precious Lord” op een indringende manier 

gezongen. Wij hopen dat dit lied u kracht kan geven.   

Alle zieken onder ons wensen wij Gods zegen toe. Ook iedereen, die in de komende week een 

onderzoek of een behandeling moet ondergaan, wensen wij toe dat God met u is en de handen van 

de artsen en verpleegsters leidt. Hij is u nabij en geeft u kracht.  

 

Vandaag vragen wij uw gebed voor iedereen in ons midden of om ons heen, die een eigen bedrijf 

heeft of als zzp’er werkt. Veel winkels en zaken zijn dicht of werken minder. Ze ontvangen wel steun 

van de overheid, maar de aanvraag is soms lastig en tijdrovend. Wij bidden voor een ieder, die 

moeite heeft om het hoofd boven water te houden of nu geld moet inzetten, die hij of zij eigenlijk 

voor de toekomst heeft gespaard. Wij bidden, dat God hen steunt en helpt met hoop en geloof. Wij 

bidden, dat er een raam opengaat, waar een deur dicht is geslagen en dat er mensen op hun pad 

komen, die kunnen helpen en ondersteunen.  

 

 

 

Dit weekend is het weer helemaal anders dan een week geleden. Hebben wij afgelopen zondag nog 
van het winterweer kunnen genieten, dan komt u nu de lente tegemoet. Dat kan verwarrend werken 
en geeft aan dat het klimaat niet meer rustig is. Maar ik hoop, dat u ondanks de bezorgdheid over 
het klimaat, van de warmte kunt genieten en uw batterijen in de zon weer kunt opladen.  
 
Met vriendelijke groet  

Stefan Bernhard  

(20 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=FMSWJxNlaww
https://www.youtube.com/watch?v=FMSWJxNlaww
mailto:ledenadministratie@ebgnoordholland.nl

