
Nieuwsbrief 51  - EBG Noord-Holland 

Beste zusters en broeders,  

Een dezer dagen verschenen een onderzoek van de EO naar de kerkgang van Christenen, die 

normaliter regelmatig kerkdiensten bezoeken, maar nu door de coronacrisis op het online-aanbod 

aangewezen zijn. Van de ruim 1000 geïnterviewden verwacht 20% dat ze na de coronacrisis niet 

meer zo vaak als daarvoor naar de kerk zouden gaan. Het goede nieuws is, dat 80% er wel terug 

zullen komen, als de kerken weer open gaan. Zorgelijk is dat 15% van de deelnemers aan de enquête 

aangaven op dit moment helemaal geen kerkdiensten meer te volgen. De online kerkdiensten zijn 

dus niet voor iedereen geschikt en toegankelijk.  

Op zich zijn de uitkomsten niet verrassend. Ze liggen in de lijn der verwachting. De kerken doen het 

daarmee beter dan andere delen van onze samenleving. Maar het is niet fijn, om in cijfers uitgedrukt 

te zien, dat de kerk mensen verliest of niet bereikt door de kerksluiting in verband met de 

coronacrisis. Vooral als je bedenkt, dat geloof iets heel wezenlijks voor de mensen is en dat dit geloof 

gemeenschappelijk gevierd en beleden moet worden. Wij hopen, dat wij in onze gemeente wel 

online en op andere manieren verbonden kunnen blijven en straks elkaar weer kunnen ontmoeten in 

de kerk.  

Een lied dat vorig jaar ontstond drukt dit verlangen naar gemeenschap en de hoop op een toekomst 

prachtig uit:  

Straks bijeen, als de dreiging voorbij is. Straks bijeen, het verdriet van de baan. 
Weer bijeen, zonder afstand te houden, opgetogen: de morgen breekt aan. 

 
Samen zullen we danken en zingen. Samen breken we brood, delen wijn. 
Wij omhelzen elkaar weer met vrede: een gebaar dat bijzonder zal zijn. 

 
En we steunen elkaar en beloven na het leed dat we hebben doorstaan, 
dat wij zien wat het nieuwe betekent en daar zinvol mee om zullen gaan. 

 
En ik hoop dat we zullen ervaren, in geloof dat de liefde ons leidt: 

Voor elkaar en voor moeder aarde goed te zorgen nu en altijd. 
  
Meer over dit lied kunt u lezen en horen op deze website:  
 

  

 * Morgen, op zondag Reminiscere, de tweede zondag van de Lijdenstijd, nodigen wij u weer uit voor 

een onlinekerkdienst. De preektekst is uit Jesaja 5:1-7. De tekst is een lied, waarin veel hartstocht en  

teleurstelling meeklinkt. Het is een tekst, die heel hard aankomt bij het lezen en horen. In de 

kerkdienst nemen wij de tijd om goed daarover na te denken. Daarbij mogen wij in het achterhoofd 

het vers uit Psalm 25 onthouden, dat deze zondag zijn naam heeft gegeven: Gedenk uw 

barmhartigheid, Heer.  

Zondag om 11.00 uur, ontmoeten wij elkaar ook voor een onlinekoffietafel via Zoom. Het is fijn om 

elkaar via deze weg te zien en te spreken. Ik begreep, dat het tijdstip voor sommigen wat vroeg is. 

Maar de deelnemers weten: het is de moeite waard om erbij te zijn.    

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/straks-bijeen/


Nieuwsbrief 51 EBGNH  p. 2 

Link naar de onlinekoffietafel  
Meeting ID: 814 6570 4413 | Passcode: 990751 

 
Deze link werkt vanaf zondag 28 februari om 11.00 uur. 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.  

    

* De eerste versoepelingen gaan in, maar de situatie rond Corona is nog kwetsbaar. Daarom gaan wij 

voorlopig nog door met onze onlinekerkdiensten en wachten nog even met kerkdiensten in de kerk. 

U kunt de onlinekerkdienst 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.     

Op zondag 7 maart vieren de zusters van de Vrouwengroep De Fakkel met u de wereldgebedsdag. 

Het belooft een bijzondere kerkdienst te worden.  

   

* Iedere week in de Lijdenstijd zendt de EBG Nederland een Lijdensoverdenking uit. U kunt deze 

overdenkingen vinden op het YouTube kanaal van de EBGN, op de website 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 voor de komende 

weken ziet er zo uit:  

• 4 maart: HET VOLK (br. Hans Kronenburg, Zeist)  

• 11 maart: DE SOLDATEN (zr. Rhoïnde Mijnals-Doth, Utrecht)  

• 18 maart: DE TWEE MISDADIGERS (br. Markus Gill, Amsterdam-Zuidoost)  

• 25 maart: NICODEMUS, JOZEF VAN ARIMATHEA (br. Tobias Buchholz, Amsterdam Stad en 

Flevoland)  

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 een week 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!    

  

https://us02web.zoom.us/j/81465704413?pwd=c0w0RUpRZGtJazZwLzhIZElZRWxNQT09
mailto:ledenadministratie@ebgnoordholland.nl
https://www.youtube.com/channel/UCRp5Amz9FvI_55GwL90IiEw
https://nederland.ebg.nl/diensten/329-1e-lijdensoverdenking-ebgn
https://www.ebgnh.nl/wp-content/uploads/2021/02/2021_Liturgie_Lijdensoverd._.pdf
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* De jongeren uit onze gemeente zijn uitgenodigd voor een Bijbelstudie Get Together 2021 op 6 

maart 2021 in de EBG kerk in Utrecht. Het programma wordt georganiseerd door het landelijke 

jeugdwerk van de EBGN en loopt van 13.00 tot 18.00 uur. Het adres is Ivoordreef 2, 3564 AK Utrecht. 

Het gaat dan over TABOES. Je kan je nog tot 1 maart opgeven via jeugdwerk@ebg.nl   

 

* Op 1 maart organiseert de stichting Samen Kerk in Nederland samen met de EO een online 

verkiezingsdebat. U kunt dit debat volgend op het YouTube kanaal van de EO. In dit debat vertellen 

politici van tien partijen wat hun standpunten zijn op drie thema's:  

1. woningnood  

2. integratie en de rol van kerken  

3. vrijheid van godsdienst   

Meer informatie vindt u op de website van SKIN.  

  

* Wij feliciteren allen die deze week een feest mogen vieren. De jarigen mogen een nieuw levensjaar 

beginnen en zich verzekerd weten van de zegen van God. Een bijzonder groet brengen wij aan br. en 

zr. Conrad-Rustenberg uit Hoorn. Zij zijn 40 jaren getrouwd. Wij bidden, dat zij van hun feestdag, 

ondanks alle beperkingen, mogen genieten en mogen vieren dat de liefde hen verbindt.  

Wij wensen U Gods zegen toe met een lied over Gods trouw, gezongen door Miranda de Vlieger.  

  

* Afgelopen vrijdag zijn br. Stanley en zr. Haidy Benjamin naar Suriname vertrokken. Ze moesten op 

weg gaan, omdat de moeder van br. Stanley daar, vlak na haar 90e verjaardag, is overleden. Wij 

wensen hen en zr. Sies Kuyper-Cederburg en de overige familieleden veel troost toe. Ook alle andere 

zusters en broeders, die te maken hebben met een overlijden wensen wij sterkte toe.  

De zieken in ons midden wensen wij beterschap toe en het geduld en de kracht, die nodig zijn, om 

met de ziekte om te kunnen gaan.   

Voor u allen hebben wij het mooie lied “Ik zal er zijn”, gezongen door Kinga Bán, gekozen.   

  

In deze week zijn de eerste coronavaccins uit het Covax programma van de VN in Ghana 

aangekomen. Eindelijk kunnen ook de inkomenszwakke landen beginnen, om de bevolking in te 

enten. Wij bidden vandaag daarom voor onze zusters en broeders in Afrika, in het bijzonder in 

Tanzania en de omringende landen, dat zij door God gezegend worden in hun strijd tegen ziekte en 

armoede. Wij danken voor hun geloof in God, dat hen draagt en aanmoedigt. Wij bidden, dat zij de 

kracht en mogelijkheden ontvangen om hun werk voort te zetten en de kerk te laten groeien en goed 

te doen voor de mensen.   

https://skinkerken.wixsite.com/skin/verkiezingsdebat-1-maart-2021
https://www.youtube.com/watch?v=jKYJFPcwKuo
https://www.youtube.com/watch?v=_s0ETsS7tSg
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1 maart is een belangrijk datum in de Broedergemeente. Dan herdenken wij dat in het jaar 1457 

mensen in het kleine dorp Kunvald in de bergen van Bohemen bij elkaar gekomen zijn om een 

nieuwe gemeenschap te stichten. In deze gemeenschap wilden ze getrouw aan de Bergrede van 

Jezus (zie Mattheus 5-7) leven. Dit was het begin van de kerk van de Boheemse Broeders en 

uiteindelijk ook van de Broedergemeente, zoals wij die vandaag kennen.  Ik feliciteer ons allen met 

de geboortedag van onze kerk 564 jaar geleden.   

Met vriendelijke groet  

Stefan Bernhard  

(27 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 .         

mailto:ledenadministratie@ebgnoordholland.nl

