
 
  

 

 
                          

 

 

 

                                         Stilte anders dan anders

Vierklank 
kerkblad EBG Noord-Holland

Jaargang 32 / nr. 4 / dec 2020 - feb 2021 



Wie God bewaart, is wel bewaard.
 
‘Een bedevaartslied
 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.
Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt.
De Here is uw Bewaarder, de Here is uw schaduw aan uw rechterhand.
De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.
De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren.
De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.’
 
Psalmen 121:1-8 NBG51
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Voorwoord
 
 
Afgelopen maanden is er best wel veel gebeurd in onze
gemeente, vrolijk en minder vrolijk nieuws, maar ook ver
drietig nieuws. De corona die maar niet ophoudt. Maar met
God gaan wij hand in hand door alles heen. De nieuwe
Vierklank doen ervan verslag.  
 
Onze thema is Stilte, omdat wij vanwege de corona-crisis
niet veel mogen doen. Wij gaan een Stille Kerst tegemoet.
Misschien zingen wij het lied ‘Stille nacht’ dit jaar met an
dere gedachten in ons hoofd dan anders. 
Wij wandelen met Onze Lieve Heer door de feestdagen
heen. 
 
U leest mooie verslagen over de activiteiten die de afgelo
pen maanden hebben plaats gevonden in EBG Noord-
Holland. En interessant nieuws.  
Hoe zit het nou met de wisseling van de predikanten? 
Kan de Oudstenraad meer vertellen over EBGNH 2.0? 
Zegt het boek Hernhutter nederzettingen in Europa u iets? 
 
Enkele gemeenteleden delen hun ervaring met ons. Zo kunt
u lezen wat voor herinneringen men heeft over kerken in
Zaandam en Hoorn. De kinderkerk leidsters hebben voor
een activiteit gezorgd om de weken van Advent door te
komen. 
 
Wij leggen al onze verwachtingen en zorgen in handen van
God. 
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Overdenking
Stille nacht
Mijn eerste gedachten bij kerst waren dan ook, dat
het een ‘Stille Nacht’ dreigt te worden. Wij weten nog
niet precies welke maatregelen eind december zullen
gelden, maar uitgaande van de ervaringen van no
vember zal er weinig gelegenheid zijn om als familie
bij elkaar te komen en zullen wij ook voorzichtig
moeten zijn met grotere bijeenkomsten, zoals kerk
diensten. Kerst zal vooral in kleine kring in onze huis
kamers gevierd worden. Het wordt dus een rustige
bedoening. 
 
Dat hoeft niet erg te zijn. Het brengt ons dichterbij de
kern van waar kerst om draait, denken wij. In de af
gelopen jaren ging er heel veel aandacht uit naar de
samenstelling van het kerstdiner, aan de gastenlijst,
de cadeautjes en de kleding. Het moest vooral een
perfect feest worden met de spreekwoordelijke gezel
ligheid. Maar wij hebben ook gemerkt, dat de sfeer
soms lastig te maken is. Onrust en onvrede onder el
kaar breken rond de feestdagen door de oppervlak
te heen, en menig familieruzie werd juist aan de
feesttafels uitgevochten. Dan toch liever een rustige
kerst -  een stille nacht. 
 
Maar een stille nacht kan ook een eenzame nacht
worden, zo vrezen wij. Als bezoeken niet mogelijk zijn
en de kerken dicht blijven kunnen de kerstdagen
weleens erg lang en saai worden. Zo vrezen de oude
ren en de jongeren onder ons. De televisie en de so
ciale media kunnen de leegte misschien een beetje
vullen. De makers zijn druk bezig om de programma’s
voor de feestdagen samen te stellen en onze huiska
mers binnen te krijgen. Maar zal dat genoeg zijn om
de leegte te vullen? 
 
Als wij naar de Bijbelse berichten kijken, dan valt op
dat het juist geen rustige nacht is geweest. Bethlehem
was overvol met gasten, die de herbergen bevolkten.
Maria en Jozef waren naarstig op zoek naar een plek
om te blijven en vooral om te kunnen bevallen. De
bevalling zelf vond zeker ook niet zonder geluid plaats.
En toen het kind geboren was, midden in de nacht,
begonnen de engelen te zingen, de schapen te
blaten, de herders te praten. De geboorte van dit kind,
op deze plek, is zeker niet onopgemerkt gebleven en
heeft veel aandacht gekregen. Zo vertelt Lucas het
ons. 
 

Een zin uit het verhaal van Lucas blijft echter haken
bij mij. Hij zet bij wijze van spreken de film, die zich bij
het lezen voor mijn ogen ontrolt, even stil. Het is vers
19: “Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar
hart en bleef erover nadenken.” Maria, de jonge
moeder, net bevallen van haar eerste kind, hoort en
ziet wat om haar heen gebeurt. Ze ziet de herders
binnenkomen, ze hoort wat ze vertellen over haar
kind, ze denkt terug aan de woorden van de engel
en de mensen tijdens haar zwangerschap. In al de
drukte wordt ze stil om te bewaren en na te denken.
Wij kennen haar gedachten niet. Wij weten niet of zij
angstig was over de toekomst van haar kind of blij,
dat zij onderdeel mocht zijn van een groter gebeuren
tot heil van vele mensen. 
 
Maar de zin uit het verhaal van Lucas nodigt mij wel
uit, om met verbeeldingskracht en geloof in de rol van
Maria te kruipen. Wat zien wij als wij naar het gebeu
ren in de stal kijken? Welke gedachten komen in ons
op, als wij naar het kind in de voederbak kijken? De
zin houdt ons even vast, leidt ons weg van ons eigen
leven en laat ons nadenken over het leven van deze
nieuwgeboren mens, met wie zoveel verbonden zijn.
En op die manier kan de rustige Kerstnacht een Stille
Nacht worden, die de gedachten prikkelt en een
nieuwe richting opstuurt. 
 
Om de volgende dag weer naar de telefoon te grij
pen, de pen te pakken, de buren te groeten en te
doen wat mogelijk is, om elkaar een gezegende kerst
toe te wensen.  
 
Stefan Bernhard 
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Predikantswissel in
2021
 
Zoals velen al weten staat er in 2021 heel wat te ge
beuren. Wij gaan van vier naar twee deelgemeenten
in Noord-Holland. Dit zal van ons allen veel aanpas
singen en medewerking vragen.
 
Tevens zal ds. Stefan Bernhard zijn predikantschap
voortzetten in Zeist. Wij krijgen dus in 2021 een nieuwe
predikant. De gesprekken zijn momenteel gaande. 
Ds. Stefan Bernhard zal vanaf mei 2021 naar Zeist
gaan. Vanaf mei 2021 tot na de zomervakantie 2021
hebben wij dan geen predikant. Hoe en met wie we
deze tijd totdat wij een nieuwe predikant hebben,
gaan invullen, is tijdens het ter perse gaan van dit stuk
nog niet duidelijk. We zullen u tijdig blijven informeren
via de nieuwsbrieven.
 
Als predikant wordt je vaak tot op het bot bevraagd.
Hard werken is het. Prachtig om te doen, maar de
predikant loopt vaak op zijn tenen. Het predikant
schap is niet een baan waarop je alleen op zondag
aan de slag moet. Het is een volle en zware fulltime
baan. Met ds. Stefan Bernhard hebben wij dat van
dichtbij mee mogen maken.

 

 
 
Als een herder ging hij achter zijn schapen aan, ook
zij die verdwaald, ziek of tijdelijk afgeleid waren. Met
naastenliefde en passie wist hij eenieder tijd en
aandacht te geven. Nu is de tijd gekomen dat hij zijn
kudde aan een andere herder gaat overdragen. Van
beide kanten wordt dat als moeilijk ervaren. Het gemis
zal groot zijn. 
 
Zie het als een breiwerkje je wilt het afmaken, maar
soms moet je toch verder met een nieuw bolletje wol.
Wanneer dit goed gaat zal niemand zien dat er op

enig moment met een nieuw bolletje is verder ge
breid. Toch, wanneer je goed kijkt, zul je ergens een
klein knoopje zien. Dat was het moment van de
overgang naar het nieuwe bolletje wol. De EBGNH
staat op het punt om dit hobbeltje/knoopje van deze
overgang te moeten nemen. 
 
Rekenend op Gods hulp en leiding gaan wij met open
vizier op weg naar een nieuwe organisatie en een
nieuwe predikant. We zijn dankbaar voor het verleden
en gaan met hoop en vertrouwen,  geleid door Gods
hand, op weg. Neemt u de EBGNH mee in uw gebed?
Wij weten dat Hij nooit een bidder laat staan. 
 
 
Namens de Oudstenraad EBGNH 
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Kerkdiensten: een
terugblik
Al enige tijd houden wij kerkdiensten in Haarlem en
Alkmaar. Voorafgaand aan de diensten moet er heel
veel geregeld worden. De opname van de diensten
en de aanmeldingen moeten gedaan worden. De
gene die het er erg druk meeheeft, is zuster Esther
Bonoo. Niet alleen de aanmeldingen, maar ook alle
activiteiten houdt ze bij. Elke aanmelding wordt door
haar schriftelijk bevestigd. Bij aankomst in de kerk
wordt erop toegezien dat de handen worden gerei
nigd en dat men (vooral in Haarlem de juiste route
volgt). Omdat wij niet gezellig aan de koffietafel
kunnen zitten met koffie en koekjes of wat lekkers of
een warme maaltijd om mee naar huis te nemen.
Maar de drang om te blijven voor een kopje koffie is
toch wel aanwezig. Gelukkig mochten wij de laatste
2 diensten in Alkmaar koffie of thee drinken, omdat
wij de laatsten waren. Het viel wel op hoe gemakkelijk
broeders en zusters bij elkaar aan tafel gingen zitten
en niet de juiste afstand hielden.
 
Het aantal deelnemers per dienst is heel wisselend.
Bij bijzondere diensten, zoals de wrokomandienst,
verwacht je toch iets meer mensen, maar het blijkt
dat niet iedereen de gang naar de kerk in deze nare
tijd aandurft. En dat is begrijpelijk, gezien de kwets
baarheid van de meeste gemeenteleden.
 
Toch is de sfeer tijdens de diensten heel prettig.
Zachtjes meezingen doen we niet en naar de schrift
lezingen in het Surinaams luisteren is bijzonder. We
spreken de taal wel, maar lezen voornamelijk Neder
landse teksten. Een tekst lezen in het Surinaams gaat
over het algemeen minder vlot. Dus complimenten
aan degenen die voorlezen.

Terug én vooruit
kijken op de
kerkdiensten
Haarlem, Alkmaar, Hoorn & Zaandam

 
Bij deze diensten wordt veel samengewerkt. Iedereen
helpt mee met het uitdelen van de tasjes met het eten
of cake en koffie. Meestal wordt dit via zr. Esther gere
geld, maar iedereen helpt ook spontaan mee.
Als de diensten in Alkmaar zijn, wordt er afgesproken
met elkaar en reizen we gezellig samen. Voor decem
ber staan allemaal mooie diensten gepland. Hopelijk
dat er iets meer mensen zich aanmelden. Het wordt
vast weer gezellig. 
 
Ethel Kortram 

Herinneringen aan
EBG Hoorn 
 
Hoewel ik van geboorte protestants christelijk ge
doopt ben in de Protestants Hervormde kerk, ben ik
al vanaf mijn basisschooljaren bekend met de Evan
gelische Broedergemeente. Zo bezocht ik de Richard
Voulaireschool in Paramaribo en heb ik in het Hendrik
Monsels internaat gezeten. Plaatsen als het Jeugd
centrum, de Saronkerk, Rust en Vredekerk en op bij
zondere feestdagen de Grote Stadskerk, waren mij
zeer bekend. 
 
In 1990 kwam ik voor het eerst in contact met de EBG
Hoorn. Shirley, mijn wederhelft, kwam via het sociaal-
maatschappelijk netwerk in contact met wijlen zr.
Orlanda Deijl, die één van de EBG stonfoetoes was in
Hoorn. Zij had mij gevraagd om op de 1e  en 3e
zondag van de maand de kerk aan de Eikstraat te
bezoeken. Daar werden de samenkomsten van de
EBG op de zondagmiddag gehouden. De eerste
kennismaking was er een die blijvend was. 
 
En ondanks het feit dat het mij niet lukte op alle zon
dagen, wegens onregelmatig werken, naar de dien
sten te komen, was het, wanneer ik er was, altijd een
prettig ontvangst en fijn vertoeven onder de broeders
en zusters. Er was veel aandacht voor elkaar en de
diensten werden redelijk goed bezocht. Er was dan
ook altijd weer iets te lekkers te nuttigen, nadat je
geestelijk weer helemaal gevoed was door het
Woord. 
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Het heeft dan toch een paar jaar geduurd totdat ik
in 2000 mijn belijdenis heb gedaan en actief ben
geworden in de EBG Hoorn. De eerste 5 jaar binnen
de Raad van Bijstand en daaropvolgend 2 termijnen
in de Oudstenraad. In de actieve periode ben ik ook
penningmeester geweest en na het overlijden van
onze waarde broeder Roel Hoost, ben ik de contact
persoon van de EBG in Hoorn.  
 
Wij hebben hard gewerkt in Hoorn om de EBG hoog
te houden. Zo hebben wij geprobeerd om een goede
samenwerking met de overige kerkgenootschappen
in Hoorn aan te gaan door te participeren in de Raad
van Kerken Hoorn e.o. Het samen optrekken in de
Pinksterpelgrimage is hier ook het gevolg van. 
 
Ik kijk terug op de momenten die wij zonder onderko
men dreigden te geraken, omdat de Eikstraatkerk in
de verkoop ging en pogingen om de kerk over te
nemen mislukte. Daarna zijn er grote inspanningen 
gedaan om onze samenkomsten veilig te stellen. Zo
kregen wij voor bijna 2 jaar onderdak bij de Bereage
meente in de binnenstad van Hoorn. Een tamelijk
kleine ruimte, maar groot genoeg om de continuïteit
te waarborgen. Uiteindelijk waren wij genoodzaakt
om toch weer uit te wijken naar een nieuw onderko
men en konden wij intrek nemen in de Dorpskerk in
Zwaag. 
 
Ik denk met veel plezier terug aan de mooie preek
diensten, de  bijzondere momenten en hoogtijdagen
rond Pasen, Pinksteren, Oogstfeest en Advent met het
organiseren van het adventconcert. Een van de ac
tiviteiten, die wij samen met een paar vrijwilligers vol
passie ieder jaar weer met succes wisten te organise
ren. 
 
Wat wij de laatste jaren moeten ervaren, is de vergrij
zing die optreedt en het ontberen van nieuwe en
actieve leden. Dit betekent dat alle werkzaamheden
op een beperkte groep rust en voor de toekomst
zorgen geeft. Dit geldt minder voor de overige deel
gemeenten van de EBGNH, maar uiteindelijk is toch
het pad van verandering binnen de EBGHN door de
Oudstenraad ingezet met het inmiddels bekend ge
worden EBG 2.0 programma.
 
 
Marc Mecidi     

Herinnering aan de
EBG Zaandam
Vóór en vlak na de staatkundige onafhankelijkheid
van Suriname was er een grote trek van Surinamers
naar Nederland. Er was sprake van de Bijlmer Express,
zoals de migratie van grote groepen Surinamers naar
Nederland werd genoemd. De Surinamers werden op
diverse locaties in Nederland gehuisvest, onder an
dere in Amsterdam, Den Haag en ook veel mensen
kwamen te wonen in de Amsterdamse Bijlmer buurt
(vandaar de term de “Bijlmer Express”). Er kwam ook
een groep richting de Zaanstreek. Deze groep werd
voornamelijk gehuisvest in de wijk Poelenburg.
 
Aangezien de meeste creolen van oorsprong tot de
Evangelische Broeder Gemeente behoren bestond
ook bij deze groep de behoefte om hun geloof te
belijden en naar de kerk te gaan. In Zaandam was er
toen geen EBG kerk. Rond 1976, het kan ook een paar
jaren eerder zijn geweest, werd met ondersteuning
vanuit de EBG gemeente te Haarlem en het ZZg
langzaam begonnen met de opbouw van een EBG
kerk in Zaandam. In het begin kon nog niet echt van
een kerk gesproken worden, zoals wij dat kennen,
maar het waren meer bijeenkomsten, meestal eens
per maand, op locaties die op dat moment ter be
schikking waren. Natuurlijk werd er van tevoren aan
gegeven waar de volgende dienst zou plaatsvinden
en ook via onderlinge communicatie werd dat be
kend gemaakt. De locaties waarvan gebruik werden
gemaakt waren onder andere, het Blaise Pascal
College, Cor Kakes school, het Kruispunt, de Vrije
Evangelische kerk, het Lichtschip en de kapel van het
verzorgingstehuis De Meerpaal. De huidige locatie is
de Maarten Luther kerk.
 
In de beginjaren heeft Ds. Van Veen, toenmalig
voorganger van de gemeente Haarlem, veel onder
steuning gegeven. Hij deed dit samen met broeder
Becker, die toestemming had vanuit het ZZg om het
geestelijk werk te coördineren. Broeder Becker was
geen dominee, maar een acoliet, een pastoraal
medewerker met beperkte bevoegdheden, hij mocht
bepaalde liturgische handelingen niet uitvoeren,
zoals het opheffen van de handen bij het uitspreken
van de zegen etc. Maar toch nam hij heel veel ver
antwoordelijke taken op zich, dat hij terecht de titel
van dominee zou kunnen dragen. Over broeder
Becker kan verder gezegd worden dat hij zich met
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heel zijn hart en ziel heeft ingezet, hij heeft heel veel
werk verzet. Hij was heel sociaal en bezocht de leden
vaak ook thuis om geestelijke ondersteuning te geven
of gewoon voor een bezoekje. Hij voelde zich echt
thuis in de Surinaamse gemeenschap. Hij heeft
daadwerkelijk het woord in de praktijk gezet. Het koste
hem moeite noch tijd om per fiets naar de Surinamers
te rijden, gesprekken met hen aan te gaan en hen
wegwijs te maken in hun nieuwe samenleving en
natuurlijk ook om ze uit te nodigen de kerkdiensten
bij te wonen. Dat heeft hij keer op keer, jaar in jaar uit
gedaan en met veel liefde. Hij kan met recht als de
oprichter van de gemeente worden gezien.
 
De Surinaamse gemeenschap in de Zaanstreek was
niet zo groot, maar de mensen onderhielden toch wel
sociale contacten met elkaar. Er werd ook een
buurthuis opgericht, als ontmoetingsplek voor de
Surinamers, nl. ”Famiri”. Ook hier ging het van mond
tot mond dat er EBG-diensten werden gehouden en
op die manier vonden veel mensen hun weg naar de
kerk. De kerk begon meer gestalte te krijgen en nam
ook langzaam in ledenaantal toe en er werden dan
ook regelmatiger diensten gehouden. De administra
tieve -, financiële - en bestuurlijke zaken verliepen via
de EBG Haarlem, maar na een tijdje nam de kerk, die
intussen was gaan groeien, het zelf over. Er werd een
raad samengesteld die de bestuurlijke zaken behar
tigde, er werd een penningmeester benoemd, er
waren meerdere pastorale werkers, die zich bezig
hielden met het geestelijk werk en met het welzijn van
de leden, waar nodig was, samen met de dominees.
Er werden ook catechisatielessen verzorgd, belijde
nis-, doop-, en uitvaartdiensten verzorgd. Huwelijksin
zegeningen, avondmaal, kortom alle kerkelijke han
delingen. Veel van onze leden hebben ook in onze
kerk hun belijdenis gedaan, hun kinderen zijn er ge
doopt of hun huwelijken zijn er ingezegend. 
 
Nadat Ds. Van Veen niet meer in de diensten voor
ging, nam broeder Becker het over en verzorgde de
diensten samen met de toenmalige pastorale mede
werkers. Later werd er ook avondmaal aan huis ge
geven, aan senioren, die moeilijk ter been waren. Na
herstel van zijn ziekte ging broeder Becker toch ge
woon weer verder met het werk tot aan zijn overlijden.
Wij mogen hem als EBG Zaandam zeker niet vergeten
en hem zien als de grondlegger van onze gemeente.
Wij mogen nogmaals zeggen dat hij zijn werk echt als
een roeping heeft ervaren en met veel liefde en toe
wijding heeft gedaan. In de jaren die volgden groeide
de gemeente steeds verder. Naast ds. Van Veen en

broeder Becker als voorganger en pastoraal mede
werker van het eerste uur, kregen wij later ook ds. Van
der Deijl, ds. Hessen, ds. Parker,  ds. Schalkwijk en later
zijn zoon ds. Rens Schalkwijk, (ds.) br. Rapparlie en
(ds.)broeder Ganzevoort. Het huidige voorgangers
echtpaar is ds. S. Bernhard en zuster Anna Bernhard.
Zij staan in de bediening in Noord Holland. Gastpre
dikanten en pastoraal medewerkers die ook voorgin
gen en nu nog steeds voorgaan zijn br. S. Leidsman,
br. F. Ollivieira, zr. P-A. Mokkum, broeder Ho ten Soen
.De laatste jaren hebben we ook enkele lekenprekers,
die voorgaan in de diensten, br. M. Kembel, zr. Wijn
gaarde-Homoet, zr. K. Barron-Sedoc en br. K. Vrede.
Eén keer per jaar mogen de diverse groepen in onze
gemeente ook een dienst verzorgen. De gebeds
groep ”Zwakke Kracht”, de Raad van Bijstand, de
Vrouwensoos tijdens wereldgebedsdag. Bij speciale
diensten gaan soms gemeenteleden voor, zoals bij
de Goede Vrijdag dienst en de Paasdienst met de
jaarlijkse paasbrunch. Wij houden ook gezamenlijke
diensten met de Lutherse kerk, van wie wij het pand
huren. 
 
Een van de organisten van het eerste uur is broeder
Van Rheenen, die tot op heden onze diensten nog
steeds begeleid met het orgelspel en later kregen wij
meerdere organisten, onder andere br. De Vos (nu
wijlen), br. Telgt, zr. Fa Si Oen, br. P. Groot en onze
jongste organist is br.Eugene Valdink. Terwijl de kerk
in groei was, mogen we niet vergeten, dat wij veel
ondersteuning van de “Mama Kerki” van Noord-Hol
land hebben gehad, nl. de gemeente Haarlem en
natuurlijk ook vanuit het ZZg. 
 
Waar mensen samenwerken, en zoals in ieder orga
nisatie, kan het ook misgaan. De kerk heeft ook roeri
ge en minder prettige tijden en situaties gekend, maar
ondanks dat alles heeft de EBG Zaandam stand
kunnen houden door als christenen met elkaar te
praten en natuurlijk door te bidden en elkaar te ver
geven. De gemeente heeft een langzame start en
groei gekend en geleidelijk werd het steeds groter, tot
wij op een gegeven moment meer dan 200 geregi
streerde leden hadden. De laatste jaren merken wij -
om diverse redenen - een daling in het ledenaantal.
Sommigen zijn geremigreerd, verhuizing naar andere
provincies of steden, overstappen naar andere ge
meenten, overlijden, etc. Op dit moment hebben wij
ongeveer 50 plus geregistreerde leden boven de 35
plus en bij speciale diensten krijgen ook veel gasten.
Wij blijven hopen en bidden dat de mensen de weg
naar de kerk weer zullen vinden. Wij zijn de Heer zeer
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dankbaar dat wij reeds 40 jaar het evangelie in de
Zaanstreek mochten en mogen brengen en bidden
dat wij nog vele jaren door zullen gaan. Wij bidden
en hopen dat onze wens, het hebben van een eigen
kerkgebouw, ook in vervulling zal gaan.
 
Groepen die werden opgericht tot heden en diverse
activiteiten 
 
Er werd een ouderensoos, een gebedsgroep, opge
richt door zuster Marie Hoost, nu wijlen, en deze be
staat ongeveer 38 jaar. Na haar vertrek naar Surina
me hebben verschillende zusters de leiding gehad,
onder andere zuster Walker (nu wijlen), zuster Barron
en sinds 2015 heeft zuster Barron de leiding overge
dragen aan zuster Tauwnaar. De gebedsgroep komt
nog steeds samen in het trefcentrum van de kerk,
waar zij samen zingen, een Bijbelgedeelte behande
len, dat wordt voorbereid door zuster Anna Bernhard,
en verder met elkaar socialiseren. Onze kerk heeft ook
een jongerenclub, die niet meer zo actief is en ook
een zondagschool. Sinds 2015 hebben wij een Vrou
wensoos en ook een Bidstondgroep (niet te vergeten
de zusters, die huisbezoeken doen en samen met de
predikant het avondmaal aan huis bedienen). Wij
hebben ook een klein kerkkoortje, dat af en toe tijdens
een speciale dienst optreedt. 
 
Als kerk organiseren wij ook verschillende sociale
activiteiten, zoals: 
- busuitstapjes, 
- bezoekjes aan EBG gemeenten binnen Europa
(samen met de overige EBG gemeenten van Noord
Holland), 
- deelname aan de gemeentedag in Zeist, 
- braderieën, 
- pinksterconcerten, 
- de bigi sma dei en de kerstviering van de
gebedsgroep 
- Paasbrunch,
- deelnemen aan interkerkelijke activiteiten
- gezamenlijke diensten met de ELG.
Kortom gemeente Zaandam is een bruisende ge
meente, maar ons belangrijkste doel blijft het evan
gelie verkondigen in de Zaanstreek. 
 
Wij danken onze God voor Zijn genade, liefde en
trouw voor de afgelopen 40 plus jaren. Wij gedenken
ook alle leden en voorgangers en pastoraal mede
werkers,vooral van het eerste uur en daarna, die ons
zijn voorgegaan, die hun krachten hebben gegeven,
zodat wij vandaag het 40 jarig bestaan van de kerk

kunnen vieren en zijn hen zeer dankbaar. 
 
Per 1 januari 2021 stoppen de kerkdiensten in de
Zaanstreek/Purmerend. Wij gaan een nieuwe fase in.
Wij mogen terugzien op hele mooie tijden. De saam
horigheid zullen wij missen, want zoals nu blijkt zal het
reizen voor onze gemeenteleden een probleem
worden. Op naar een nieuw EBG 2.0 Noord Holland. 
 
Jetty Tauwnaar

500 seconden
esafette
 
De doopgezinde broederschap in de Zaanstreek
heeft een 500 seconden estafette georganiseerd. Dit
in het kader van de petitie, die op 29 september aan
de Tweede Kamer is aangeboden door Kerk in Actie
samen met 12 organisaties. Zij roepen de regering op
om vanwege de onhoudbare situatie op Lesbos de
500 minderjarige vluchtelingen op te nemen. Deze
petitie werd door meer dan 100.000 mensen, 173
gemeenten en 5 provincies en anderen, onder
steund.  
 
Dit hebben wij ook gedaan in de dienst van 25 okto
ber. Na de preekdienst zijn wij naar buiten gegaan.
Aan de hand van een liturgie aangeleverd door het
PKN was er een uitleg, een gebed, een stilte en een
lied.  
 
Het gebed  
“Volken zijn op drift. Mensen zoeken een veilig
heenkomen en een toekomst voor hun kinderen.
Wij zijn getuige van onrecht en voelen ons over
spoeld en machteloos. Komend uit een veilig land
kennen de meesten van ons geen oorlog en lijden.
Maar we voelen de pijn en angst. Wij bidden voor
allen die zoeken naar een nieuw begin. Geef ons
de moed om niet weg te kijken, maar onze handen
uit te strekken. Om te delen wat we hebben met
onze naasten in nood. Amen”.  
 
Na een moment van stilte werd het wakelied gezon
gen:  “Tegen alle donderwolken tegen hard asielbe
leid……."  
 
Dit hele gebeuren duurde 8 minuten en 20 seconden.
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Vraag & Antwoord
 

 
Kan ik als christen, die in de Bijbel ge
looft, wel op de wetenschap vertrou
wen? Staan geloof en natuurweten
schap niet lijnrecht tegenover? 

 

 
Er zijn christenen, die heel kritisch zijn
over de wetenschap. Ze vinden in de
uitspraken van wetenschappers veel
wat ze niet kunnen rijmen met hun
geloof. Aan de andere kant zijn weten

schappers kritisch tegenover het geloof. Ze zeggen
dat er geen plek voor God is in ons moderne wereld
beeld. Maar beide meningen creëren een verkeerde
tegenstelling.
 
Feit is, dat juist de kerk en het geloof aan de wieg
hebben gestaan van veel wetenschappelijk onder
zoek en onderwijs.  In de Bjbel lezen wij dat de geest
van God de wereld uit het niets heeft geschapen en
orde in de chaos heeft gebracht (Genesis 1 en Jo
hannes 1). Wij horen ook dat de mensen de opdracht
hebben gekregen, om de aarde te ontdekken, te
beschrijven en te benoemen. De mens moet dus op
zoek gaan naar de elementen waaruit de wereld
bestaat en naar de wetmatigheden waarmee de
wereld zich ontwikkelt. 
 
In de kloosters werden daarom al vroeg scholen en
laboratoria ingericht. Vanuit de kerken ontstonden de
eerste universiteiten en hogescholen. Vele predikan
ten en zendelingen waren erg geïnteresseerd in geo
logie, natuurkunde en biologie. Ze hebben veel ge
daan voor de ontwikkeling van de natuurweten
schappen.
 
Maar, wij kennen ook voorbeelden waar kerkelijke
instanties de moderne natuurwetenschappelijke
ontdekkingen in de weg hebben gestaan.  De be
roemdste voorbeelden zijn de afwijzingen van de
ontdekking, dat de zon in het centrum van ons pla
netenstelsel staat en niet de aarde of de kritiek op de
evolutietheorie. Het gaat vaak mis wanneer de na
tuurwetenschappers hun ontdekkingen willen gebrui
ken om te bewijzen dat God niet bestaat. Dan komen

de gelovigen in verweer. Aan de andere kant moeten
de gelovigen aan de wetenschappers ook niet willen
voorschrijven, welke onderzoeken zij mogen uitvoe
ren en wat de uitkomsten daarvan moeten zijn, zodat
het in het wereldbeeld van de Bijbel past. Geloof en
wetenschap zijn twee van elkaar onafhankelijke ge
bieden, die elkaar kunnen bevruchten.
 
Waar zit de aanvulling dan in? Wetenschap kan ons
leren hoe de wereld in elkaar zit. Ze kan ons helpen
begrijpen hoe de wereld zich heeft ontwikkeld, hoe
het leven op aarde is ontstaan en hoe wij bedreigin
gen van de wereld en van het leven kunnen bestrij
den. Het geloof kan ons helpen te begrijpen, waarom
de aarde is ontstaan, dat er een wetmatigheid, een
zin schuilt achter de dingen, die er zijn en dat het goed
is als wij ons inzetten om het leven te beschermen en
de wereld te bewaren.  
 
Als onderdeel van de schepping kunnen wij veel
begrijpen van deze schepping. Maar ons begrip heeft
ook grenzen. Wij zullen nooit kunnen ontdekken, wie
achter de schepping staat. Met onze wetenschappe
lijke kijk op de wereld kunnen wij God niet zien of
bewijzen. Of wij overtuigd zijn, dat achter de schep
ping een schepper staat, die de wetmatigheden en
het bouwplan heeft gemaakt, valt buiten de weten
schap. Dat blijft onderwerp van het geloof. 
 
Daarom zijn wonderen ook altijd mogelijk. Maar ze
liggen buiten ons bereik. God heeft de macht om ook
buiten de natuurwetten om iets te doen. Maar of Hij
dat doet en hoe Hij dat doet, bepaalt alleen Hij.
Daarom kan de wetenschap ook geen rekening
houden met de wonderen van God. Het blijven uit
zonderingen. 
 
Dat betreft ook de vraag of er een ziel in ons is. Deze
vraag naar de ziel is geen wetenschappelijke vraag.
Het is een spirituele vraag. Het blijft mooi om met Psalm
121 te bidden: De Here zal u bewaren voor alle kwaad,
Hij zal uw ziel bewaren. De Here zal uw uitgang en uw
ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.
Amen. 
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Vieringen

Datum Tijd Plaats

6 december 13.00 uur Alkmaar (Blije Mare)

13 december 13.00 uur Hoorn (Dorpskerk  Zwaag)

20 december 13.00 uur Zaandam (Maartenkerk)

23 december 19.30 uur Hoorn (Dorpskerk  Zwaag)

24 december 19.00 uur Online viering op kerstavond                                                                   
via ebgnh.nl

25 december 11.00 uur Haarlem (EBG kerk)

30 december 19.30 uur Hoorn (Dorpskerk Zwaag)

31 december 16.00 uur Haarlem (EBG kerk)

Datum Soort viering Plaats

 3 januari 13.00 uur Nieuwjaarsdienst Alkmaar (Blije Mare)

10 januari 11.00 uur Preekdienst Haarlem (EBG kerk)

17 januari 11.00 uur Preekdienst Haarlem (EBG kerk)

17 januari 13.00 uur Preekdienst Alkmaar (Blije Mare)

24 januari 11.00 uur Preekdienst Haarlem (EBG kerk)

31 januari 11.00 uur Preekdienst Haarlem (EBG kerk)

7 februari  11.00 uur Preekdienst/Heilig Avondmaal Haarlem (EBG kerk)

14 februari 11.00 uur Preekdienst Haarlem (EBG kerk)

21 februari 11.00 uur Preekdienst Haarlem (EBG kerk)

21 februari 13.00 uur Preekdienst Alkmaar (Blije Mare)

28 februari 11.00 uur Preekdienst Haarlem (EBG kerk)

Kerkdiensten tot en met 31 december 2020: 
 

 
Vanaf 1 januari 2021 vinden de kerkdiensten van de EBG alleen nog in Alkmaar en Haarlem plaats. 
Daarbij geldt het volgende rooster: 
 

 
Alle kerkdiensten zijn onder voorbehoud van de dan geldende richtlijnen van het RIVM. 
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Felicitaties
zr. N. Kappar-Heinze 1 december 80 jaar

zr. J. van Aken- de Vries 7 december 75 jaar

zr. R. Prijor 8 januari 70 jaar

zr. W. Gemin-Mac Donald 4 februari 80 jaar

hr. Y. Groot 8 februari 30 jaar

 

 
Jubilea 
Br. G. Rechards en zr. N. Chin Kwie 12,5 jaar getrouwd 
 
 
Robijnen huwelijk 
zr. F. Conrad-Rustenberg en br. G. Conrad 27 februari    40 jaar getrouwd 
 

In Memoriam 
Wat blijft van een mens, als zijn leven hier op aarde
ten einde gaat? Dat was de vraag, die ons tijdens de
crematiedienst voor br. Bernhard Harold Hoost,
beter bekend als oom Benny, op 19 september in
Amsterdam heeft bezig gehouden.  
Er waren vele herinneringen aan de ziekte, die hem
de afgelopen jaren in de greep heeft gehouden. Toen
de verzorging in Suriname niet meer mogelijk was,
werd hij naar Nederland gebracht en is hier trouw en
liefdevol verzorgd door familieleden en door het
personeel van het verpleeghuis. Zo heeft hij waarde
vol kunnen leven en van bezoek kunnen genieten. 
Maar het was ook te merken, dat de zorg veel kracht
gekost heeft.  
Bij de beelden van de afgelopen jaren kwamen ook
de verhalen van de tijd voor de ziekte, toen br. Hoost
zijn kinderen, maar ook de neven en nichtjes voorleef
de hoe je op een goede en verantwoorde manier
moest leven. Vooral als het op goede omgang met
geld aankwam, konden ze veel van hem leren. Daar
had hij in zijn werk veel mee te maken gehad. Zijn
kennis hierover deelde hij graag. Niet alleen daarom
zal hij gemist worden.  
Zijn kinderen en kleinkinderen, de familieleden en
vrienden wensen hem rust bij God toe. Br. Ben Hoost
werd 75 jaar oud. Hij is op 13 september 2020 in
Amsterdam overleden.  

 
‘Joshta is dood’ dat was de harde boodschap voor
haar moeder, haar familieleden en vrienden, haar
collega’s. Jostha Hoogdorp was maar 43 jaar oud
toen ze op zondag, 4 oktober in het ziekenhuis in
Zaandam overleed. En de schok over haar plotselinge
overlijden was groot. 
Zr. Jostha Hoogdorp was een jonge vrouw, die van
het leven hield. Ze leed sinds haar tienerjaren aan
een chronische ziekte. Maar die hinderde haar niet
om van het leven te genieten. Ze ging graag op stap
met familieleden en vrienden, reisde de hele wereld
rond, hield van haar werk en genoot van de mensen
om haar heen. Maar ze deelde niet graag wat haar
zorgen baarde en welke dromen in haar leven onver
vuld bleven en daarom aan haar knaagden.  
In de afgelopen maanden trok ze zich terug van haar
vrienden en familieleden. Ze had een andere sociale
kring gevonden en was in een kleine kerk opnieuw tot
geloof gekomen. Daarmee gaf ze haar leven een
wending. Helaas bleek later dat deze wending voor
haar niet goed uitpakte. Tenminste zo lijkt het nu,
achteraf gezien. 
Mooi is, dat in de dagen voor haar overlijden nog veel
rechtgezet en goedgemaakt kon worden. De zin van
Paulus “Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde”, uit 1 Korintiërs
13:13 kreeg in deze dagen een bijzondere lading.
Want, ook als de hoop op herstel er niet meer is, geloof
tussen mensen komt te staan, zo blijft dan toch de
liefde voor deze mens. En in deze liefde geborgen is
zij op weg gegaan naar haar schepper. Wij wensen
de nabestaanden, en  vooral zr. Maaike, Gods zegen
toe.
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Br. Roy Bipat had er goed over nagedacht, hoe zijn
uitvaart moest verlopen. Hij wilde geen toespraken,
geen bloemen, geen foto’s. Zijn leven mocht herin
nerd worden, maar lof over hem zelf hoefde niet ge
zongen te worden. Daarom hebben de familieleden
en vrienden nog voor zijn dood veel met hem gespro
ken. Ze hebben hem bedankt voor wat hij voor hen
betekende, ze hebben gelachen en gehuild en zo
lang mogelijk de hand vastgehouden. Zo was er al
veel gebeurd, toen op 28 oktober de afscheidsdienst
in Amsterdam begon. Met veel muziek, enkele woor
den, gebeden en een broodje na afloop hebben wij
afscheid van hem genomen. 
Br. Roy Bipat was geen lid van onze kerk. Maar dat
was niet te merken. Hij kwam vaak en trouw samen
met zr. Nancy naar de kerk en leefde mee met wat er
daar gebeurde. Bijzondere momenten waren de in
zegening van hun huwelijk in Haarlem en de belijde
nis van hun dochter Larissa.  
Wij zijn dankbaar, dat wij hem hebben mogen kennen
en wensen de familieleden en vrienden veel zegen
en troost toe, nu zij hem moeten missen. 
Br. Roy is op 22 oktober 2020 in Amsterdam overleden.
Hij werd 56 jaar oud. Op zijn crematiedienst hebben
wij de dagteksten van de dag van overlijden gelezen:
Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft ver
nietigd en overgankelijk leven heeft doen oplichten
door het evangelie. (2 Timotheüs 1:10) 

Dat alle woorden van troost een bron
van kracht mogen zijn.
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Open Monumentendag
 
 
Zaterdag 12 en zondag 13 september jongsleden was het weer Open Monumentendag. De EBG Haarlem
heeft op zaterdag 12 september de deuren opengezet. Uiteraard coronaproof met een looproute in de
kerkzaal. Bij binnenkomst werden handen stuk gewassen met een desinfectiemiddel, die op verschillende
plekken gereed stond.
 
Ook al was het anders dan anders, toch was de opkomst buitengewoon goed. Veel mensen hebben de kerk
weten te vinden. Zuster Gerda de Jong hield de lijst met aanmeldingen keurig bij. Dominee Bernhard was zo
vrij geweest om voor elke bezoeker een “kaartgroet” gemaakt te hebben met daarop de dagtekst, zodat
elke bezoeker met dé boodschap huiswaarts kon keren.
 
Al met al was dit weer een gelaagde Open Monumentendag. Ik kijk al weer uit naar volgend jaar met hope
lijk weer diverse koren, die acte de présence zullen geven.  
 
Marcel Hessen  

Conferentie in het
Conciliair Proces
Conferentie in het Conciliair Proces voor Gerechtig
heid,Vrede en Heelheid van de Schepping  
In de Broedergemeente 24-25-10-2020  
 
Deze is digitaal gehouden, 30 deelnemers van ver
schillende gemeenten uit Zwitserland, Duitsland en
Nederland, namen hieraan deel.  
De conferentie werd geopend met een digitale
preekdienst over Marcus 2:23-28 “Belijdenis voor een
Sabbateconomie”  
 
In Broedergemeente for future, een impuls voor het
gesprek, werden 8 punten besproken.  
Uit de mond van kleine kinderen  
Uit Church-Order  
Van de zijlijn  
Uit het visiedocument  
Uit de isolatie  
Uit verantwoordelijkheid voor Moravians wereldwijd  
Uit de erfenis van Jan Amos Comenius  
Vooruitzicht  
Wilt u meer hierover weten of zich hierin te verdiepen,
dan kunt u de website van nederland.ebg.nl bezoe
ken.  
 
Astra Hoogvliets  
 

Marcus 2:23-28 
Eens liep hij op een sabbat tussen de korenvelden
door. Zijn leerlingen gingen de velden in en begonnen
aren te plukken. ‘Kijk eens!’ zeiden de farizeeën tegen
hem. ‘Waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag?
’ Maar hij antwoordde: ‘Hebt u dan nooit gelezen wat
David deed toen hij en zijn metgezellen gebrek leden
en honger hadden? Hij ging het huis van God bin
nen – Abjatar was toen hogepriester – en at van de
toonbroden, waarvan alleen de priesters mogen
eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten.’ En
hij voegde eraan toe: ‘De sabbat is er voor de mens,
en niet de mens voor de sabbat; en dus is de Men
senzoon ook heer en meester over de sabbat.’
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Alternatief
Zendingsfeest
Ieder jaar vieren wij op de derde zaterdag in septem
ber het Zendingsfeest in Zeist. Het is een echt feest,
wanneer je vrienden en familie lange tijd niet hebt
gezien weer tegenkomt. Een echte brasadei. Op het
Zendingsfeest wordt heerlijk gezongen en met elkaar
gebeden en wordt er nieuws uit de Zendingsgebie
den medegedeeld. Na de dienst lopen wij langs alle
kraampjes om allerlei lekkere hapjes en drankje te
kopen. Met de opbrengst van deze dag worden
projecten in de zendingsgebieden wereldwijd onder
steund. Helaas kon het Zendingsfeest dit jaar, vanwe
ge Covid-19 niet doorgaan. Wat wel doorging, waren
de projecten en plannen in de Zendingsgebieden.
Echter zonder financiële ondersteuning vanuit Zeist. 
 Het Provinciaal Bestuur (PB) vroeg daarom aan alle
gemeenten na te denken over de invulling van een
alternatief zendingsfeest. Als ze iets bijzonders/leuks
bedacht hadden, zouden leden van het PB langsko
men om het te fotograferen dan wel te filmen. 
In de Raad van Bijstand waren wij het snel met elkaar
eens, dat de ondersteuning van projecten in de
Zendingsgebieden wereldwijd, moesten doorgaan.
Het plan van Haarlem was om eten thuis klaar te
maken en in de kerk te verkopen. Verder kozen wij
ervoor om deze activiteit samen te laten vallen met
de Open monumentendagen in Haarlem. Onze kerk
was dan 1 dag open en wel op zaterdag 12 septem
ber voor belangstellenden, die de monumenten in

deze stad willen bezoeken. Dit was tevens een goede
gelegenheid voor de verkoop van het eten, omdat
we dan voldoende menskracht hadden in de kerk
voor beide activiteiten. Zuster Ethel Kortram zorgde
samen met een vriendin voor twee gerechten: een
lekkere moksi alesi van bitawiwiri (groenten) en bami
voor 5,- euro per bakje.  Deze gerechten konden
vanaf 15.00 uur in de kerk afgehaald worden. Belang
stellenden moesten vooraf hun bestelling opgeven bij
zuster Astra Hoogvliets. Doordat de bestellingen zo
goed werden bijgehouden verliep het bij het ophalen
van het eten heel vlot. Dit zorgde niet alleen voor blije
gezichten, maar ook voor leuke reacties zoals: “leuk
he, we hoeven vandaag niet te koken, dat wordt feest
aan tafel vandaag en morgen”. 
Dat dit plan een succes was, bleek uit de opbrengst
van het eten: 65 porties hebben wij verkocht en de
opbrengst was € 275,00. Zo konden wij toch een bij
drage leveren aan de projecten van het ZZG. De
aanpak is ook bepalend geweest voor dit succes. 
Vanwege Covid-19 zijn er minder kerkdiensten in
Haarlem en ook fysiekcontact met onze gemeentele
den is minder. Daarom moesten wij naast een oproep
in de wekelijkse Nieuwsbrief van Noord-Holland, ook
de mofo-koranti (mond tot mondreclame) inzetten
om onze gemeenteleden te bereiken met deze op
roep. Dat we hierdoor ook andere gemeenteleden uit
de overige delen van Noord-Holland hebben kunnen
bereiken, vonden we geweldig. We zijn blij met het
resultaat en zien hierin een initiatief dat voor herhaling
vatbaar is.  Als dit het “Nieuwe Normaal” wordt, dan
zijn wij er klaar voor. 
 
Zuster Vivien Kortram-Nelom 
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Mijn klein lijfboekje  

Mijn klein lijfboekje zo noem ik het dagtekstenboekje van de Evangelische Broedergemeente. Het eerste wat
ik ‘s morgens doe is de dagtekst lezen,  en nu sinds enige tijd ook de korte overdenking van beide teksten
die ik via de app krijg. Het dagtekstenboekje is mijn lijfboekje geworden ook op vakantie gaat het mee. Ik
kan “gewoon “ niet meer zonder. Het geeft steun en kracht. En daarom krijgen familieleden en vrienden het
boekje elk jaar van mij.  
 
Heel mooi vind ik het wanneer de dagtekst op bepaalde dagen voor mijn situatie geschreven lijkt te zijn.  Het
is een mooi handzaam boekje en geeft zeker een extra toevoeging aan onze EBG Kerk wereldwijd en daar
ben ik trots op. 
 
Franklin R. Godlieb  

Recensie: Hernhut
ter Nederzettingen
in Europa
Wat doe je als je van reizen houdt, maar niet weg
mag? Je laat je door boeken en documentaires
meevoeren naar andere plaatsen. Een klein boekje
over Hernhutter nederzettingen in Europa kan je bij
de hand nemen op een reis langs bekende en onbe
kende plekken van onze kerk. 
 
Dat de Broedergemeente in vele landen van Europa
actief is, is bekend. In Duitsland en Zwitserland, Tsje
chië en Denemarken vinden wij gemeenten van onze
kerk. Vele daarvan zijn herkenbaar aan hun speciale
architectuur. Dat heeft de aandacht van monumen
tenzorgorganisaties getrokken en in het geval van
Christiansfeld zelf daartoe geleid, dat deze Deense
plaats als werelderfgoed op de lijst van de UNESCO
opgenomen werd. 
 
Een boekje gemaakt door een Duitse organisatie wil
de verschillende plaatsen van de Broedergemeente
onder de aandacht van de lezer brengen en informa
tie over het ontstaan en de architectuur geven. Na
een inleiding over de Broedergemeente wordt de
lezer meegenomen naar de Hernhutter nederzettin
gen in diverse regio’s in Duitsland en Europa. De reis
volgt daarbij geografische en historische lijnen. Wij

beginnen in Saksen en Thüringen, waar de eerste
gemeenten vanaf 1722 werden gesticht. Daarna
vervolgen wij de reis naar Silezië. Deze landstreek is
nu deel van Polen, maar hoorde tot 1945 bij Duitsland
en huisveste toen ook een aantal belangrijke ge
meenten van de EBG.  Daarna gaat de weg langs de
Broedergemeenten in Bohemen en Moravië, West- en
Zuid-Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Nederland
en Engeland en Ierland.  
 
Elke plaats wordt met woord en beeld voorgesteld. Je
leert veel over de overeenkomsten van de plaatsen
en de achterliggende idee. Maar je maakt ook kennis
met de eigenheid van elke plaats. Bij elk hoofdstuk
horen ook enkele toeristische gegevens.  
 
Mooi is, dat dit boekje in diverse talen, onder meer
het Nederlands, beschikbaar is. Het wordt ook gratis
ter beschikking gesteld en graag tegen portokosten
bij u bezorgd. U kunt het in Zeist of in Haarlem verkrij
gen.  
 
Helaas is de lettertype erg klein, waardoor het lezen
met oude ogen soms lastig is. Maar voor iedereen,
die even wil wegdromen en vanuit de luie stoel een
reis door een deel van de Broedergemeente in Euro
pa wil maken, is het boekje zeker een aanrader. 
 
(Matthias Donath, Lars-Arne Dannenberg, Hernhutter
Nederzettingen in Europa. 2018
uitgegeven in het kader van het jaar van de cultureel
erfgoed in Europa 2018) 
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Waar de mensen
dwalen in het
donker
 
 
Waar de mensen dwalen in het donker
draai je om en zie het nieuwe licht
Zie het licht dat God ons gaf in Jezus
Zie de mens die ieder mens verlicht
 
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht
Zoek je weg niet langer in het duister
Keer je om en zie Gods nieuwe dag
 
Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap
er is licht dat alles overwint.
 
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht
Zoek je weg niet langer in het duister
Keer je om en zie Gods nieuwe dag
 
Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.
 
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht
Zoek je weg niet langer in het duister
Keer je om en zie Gods nieuwe dag
 
 
Uit: Nieuwe Liedboek
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VierKids
Eerste Adventszondag 
 
De eerste kaars mag branden! Voor elke adventszon
dag een kleurplaat de komende weken met mooie
adventsversjes: De eerste kaars mag branden, wij zien
een beetje licht dat ook voor ons gaat schijnen, is dat
geen mooi gezicht? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tweede adventszondag 
 
De tweede kaars mag branden! Voor elke advents
zondag een kleurplaat de komende weken met
mooie adventsversjes: Twee kaarsen mogen branden
hun licht schijnt warm en zacht. Voor mensen in het
donker als lichtpunt in de nacht. 
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Derde adventszondag 
 
Drie kaarsen mogen branden! Voor elke adventszon
dag een kleurplaat de komende weken met mooie
adventsversjes: Drie kaarsen mogen branden, vertel
len het bericht. Het donker gaat verdwijnen, het wordt
al steeds meer licht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vierde adventszondag 
 
Vier kaarsen mogen branden! Voor elke adventszon
dag een kleurplaat de komende weken met mooie
adventsversjes: Vier kaarsen mogen branden, zij
geven ons weer moed. Nog maar heel even wachten
dan wordt het licht en goed. 
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De kaars van Kerst 
 
Het is Kerst! Voor elke adventszondag een kleurplaat
de komende weken met mooie adventsversjes, dit is
de laatste want het is kerst! De kaars van kerst, die
mag nu aan. Laat ieder zien en horen. Een grote ster

Komt allen
tezamen
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, die Koning!
 
De hemelse eng'len riepen eens de herders
Weg van de kudde naar 't schamel dak
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, die Koning!
 
O, Kind, ons geboren, sluim'rend in de kribbe
Neem onze liefd' in genade aan
U die ons liefhebt, U behoort ons harte
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, die Koning!

22



Contact
Colofon redactiesecretariaat
Eindredactie
Nancy Bipat-Mokkum, 06-33 76 82 27
kerkblad@ebgnoordholland.nl
 
Redactie
Alrun Bernhard
 
Redactieadres
Kerkblad EBG Noord Holland
Parklaan 34
2011 KW Haarlem
 
Abonnementen
Esther Bonoo (072-5621439)
EBG NH NL90 INGB 0005 6397 26
Jaarabonnement: € 13,50 (per post) en € 7,- (digitaal
als pdf)
 
Inleverdata kopij
editie maart 2021 t/m mei 2021:
vóór 15 januari 2021
 
editie juni 2021 t/m augustus 2021:
vóór 15 april 2021
 
Predikant
Stefan Bernhard
06-30 38 38 82 / bernhard@ebg.nl
 
Pastoraal werker
Anna Bernhard
0226-314 029 / annabernhard@ebgnoordholland.nl
 
Ledenadminsitratie
zr. E. Bonoo
072-562 14 39
ledenadministratie@ebgnoordholland.nl
 
Oudstenraad
br. S. Bernhard  (predikant / vice voorzitter)
zr. N. Bipat-Mokkum (lid Hoorn / voorzitter)
zr. F. Conrad (lid Hoorn)
zr. E. Rier-Kembel (lid Zaanstad)
zr. E. Caïro-Kortram (lid Haarlem)
zr. A. Hoogvliets (lid Haarlem)
zr. E. Katoen (toegevoegd lid Alkmaar e.o.)
zr. L. Stuger-Kembel (Synode)
br. L. Kembel (Regionaal Penningmeester)

Contactadressen
Alkmaar e.o.
zr. I. Tjin-Sie-Baal
Wielingenweg 21, 1826 BC Alkmaar
072 - 561 82 69
(Heerhugowaard)
zr. T. Berenstein
Westerveerstraat 31, 1705 AS Heerhugowaard
06 - 82 14 15 87
 
Haarlem
zr. E. Caïro-Kortram
Parklaan 34, 2011 KW Haarlem
023 - 533 99 48
haarlem@ebgnoordholland.nl
 
Hoorn
br. M. Mecidi
Papiermolen 21, 1622 KV Hoorn
0229 - 21 62 50
hoorn@ebgnoordholland.nl
 
Zaanstad
zr. J. Tauwnaar
Bermuda 38, 1505 XC Zaandam
06 4315 5359
zaanstad@ebgnoordholland.nl
 
Rekeningnummers / penningmeesters
Evangelische Broedergemeente Alkmaar e.o.
NL82 ABNA 0849 1630 80
Penningmeester: zr. C. Abrahams
 
Evangelische Broedergemeente Haarlem 
NL68 INGB 0000 4713 80
Penningmeester: zr. G. de Jong
 
Evangelische Broedergemeente Hoorn 
NL65 INGB 0005 7154 48
Penningmeester: zr. R. Rustenberg
 
Evangelische Broedergemeente Zaanstad 
NL02 INGB 0003 7890 95
Penningmeester: br. M. Homoet
 
Rekening gebouwen der EBG Haarlem 
NL21 INGB 0005 6576 52

23



www.editoo.nl


