
Nieuwsbrief 52  - EBG Noord-Holland 

Beste zusters en broeders,   

Op 3 maart 321 heeft de toenmalige Romeinse keizer Constantijn de zondag tot de officiële vrije dag 

in elke week in het gehele Romeinse rijk gemaakt. Tot dan toe waren alleen de diverse feestdagen 

vrij van werk. Een uitzondering waren de Joden, die iedere week op de Sabbat een rustdag hielden 

en in het vervolg ook de christenen, die de dag van de opstanding van Jezus Christus wekelijks op de 

zondag vierden.  

Dat Constantijn de zondag tot rustdag uitriep had waarschijnlijk al iets met zijn interesse voor het 

Christendom te maken, maar het was ook een politiek beslissing. Met een gezamenlijk rustdag 

hoopte hij de maatschappelijke samenhang in zijn rijk te vergroten. Een vrije dag voor iedereen 

brengt mensen bij elkaar en tot rust, zo was zijn idee. Hij koos ook nadrukkelijk voor de dag van ‘Sol 

invictus’,  ‘de onoverwinnelijke zon’, die al bij de Romeinse soldaten in hoog aanzien stond.   

In ons land komt de zondagsrust steeds meer in gedrang. Economische noodzaak voor een 24-uurs 

economie en de grote diversiteit van de bevolking zouden het overbodig maken om een vaste dag 

van rust in de week te organiseren, zo wordt ons voorgehouden. En toch waarschuwen psychologen 

en sociologen daarvoor om het ritme van werk en rust te verstoren en de gezamenlijke rustdag los te 

laten.  

 Het is dus niet zomaar als wij christenen aan de zevendaagse week met een vrij dag op zondag 

vasthouden. Wij hebben een dag nodig, die ons uit de dagelijkse werkritme haalt en op adem laat 

komen en opnieuw in contact brengt met onszelf en de krachtbron van ons bestaan - met God.   

Denk daaraan als u morgen de zondag viert. In de kerkdienst van de EBG Noord-Holland hoort u dan 

ook dit lied:  

Mi de wan wrokoman, so mi de tan! 
Wroko mi lobbi troe; Leziman go vo joe! 

Mi de wan wrokoman, so mi de tan! 
 

Efi na firi mi finni vo doe, 
dati no gi mi sjem; froekoe en mamatem 

dapee mi de vo si, blijti vo troe. 
… 

Ma te da zondei kom, wroko de tan; 
dan mi njam switi bro, dan mi de waka go 

dapee mi Gado gi zieli njanjam. 
  

 

* Morgen, op de eerste zondag in maart nodigen ons de zusters van de vrouwengroep De Fakkel uit, 

om met hen samen de Wereldgebedsdag te vieren. De liturgie is dit jaar samengesteld door de 

vrouwen op Vanuatu, een groep eilanden in de Stille Oceaan. Ze hebben als thema gekozen: 

Rotsvast. Meer over Vanuatu en over het  schilderij op de liturgie kunt u lezen op de website van de 

Wereldgebedsdag. (www.wereldgebedsdag.nl ).   

http://www.wereldgebedsdag.nl/
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Zondag, om 11.00 uur, ontmoeten wij elkaar ook voor een onlinekoffietafel via Zoom. De afgelopen 

keer spraken wij over de verkiezingen. Ik ben benieuwd waarnaartoe  ons deze keer het gesprek 

leidt. Het is in ieder geval fijn en verrijkend, om op deze manier verschillende zienswijzen te horen.     

Link naar de onlinekoffietafel  

 
Deze link werkt vanaf zondag 7 maart 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.   

U kunt trouwens ook met uw gewone telefoon zonder beeld aan de zoombijeenkomst deelnemen. 

Bel daarvoor het nummer: +31 20 794 0854 en dan heeft u de volgende gegevens nodig: Meeting ID: 

899 4101 0249 | Passcode: 106225  

     

* Op 11 maart vergadert de Oudstenraad. Op de agenda staat onder meer, hoe wij in onze gemeente 

met de covid-19 maatregelen omgaan. De regering laat ons zien dat er weinig ruimte voor openingen 

zijn. Maar wij willen deze ruimte toch bekijken. Wij gaan voorlopig nog door met onze 

onlinekerkdiensten. 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.      

    

* Dit weekend vindt het eerste synodeforum van de EBG in onze kerkprovincie plaats. Omdat de 

synode, ons kerkparlement, niet voor een vergadering bijeen kan komen, is er gekozen voor een 

aantal online bijeenkomsten  om over enkele thema’s met elkaar van gedachten te wisselen. De 

synodeleden spreken vandaag over de kerk in tijden van Covid-19.   

U kunt morgen, zondag 7 maart, de internationale kerkdienst van het forum meevieren. Klick op de 

directe link naar de Nederlandse versie. Ook via de Website van de EBGN is de dienst te volgen. Deze 

links werken vanaf zondag, 7 maart om 6.00 uur 

  

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

overdenkingen vinden op het YouTubekanaal 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.  Bij de EBGN kunt u ook vorige overdenkingen terugkijken.   

Het thema van de Lijdensoverdenkingen is: Mensen langs de kruisweg. Het rooster voor de komende 

weken ziet er zo uit:   

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

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

https://us02web.zoom.us/j/89941010249?pwd=c3BWc0NHNnRvbExuY3M0OTNmeC9XZz09
http://www.ebgnh.nl/
mailto:ledenadministratie@ebgnoordholland.nl
https://youtu.be/Fe12pD6W93Y
https://nederland.ebg.nl/diensten/330
https://www.youtube.com/channel/UCRp5Amz9FvI_55GwL90IiEw
https://nederland.ebg.nl/diensten/329-1e-lijdensoverdenking-ebgn
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• 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.   

* Dit is de 52e  uitgaven van onze nieuwsbrief. Dat betekent dat wij sinds een jaar deze nieuwsbrief 

aan u sturen, eerst als bijlage in een e-mail en later als nieuwsletter. Ik hoop, dat u baat en soms ook 

plezier aan het lezen heeft. Wilt u daaraan meewerken dat de nieuwsbrief ook in toekomst kan 

verschijnen, meldt u zich dan aan voor de redactie. Meer informatie bij br. Bernhard.  

* Op de website van onze gemeente vindt u twee nieuwe bronnen van informatie: een pagina over 

de diaconie van onze gemeente met onder meer links naar de sociale kaarten van diverse plaatsen 

en de antwoorden op tien vragen over het lidmaatschap in de EBG.   

* Twee weken geleden is br. Denny Zinhagel met emeritaat gegaan. Zo heet het pensioen van 

predikanten. Tijdens de afscheidsdienst heeft br. Welschen van het Provinciaal bestuur verteld dat 

br. Zinhagel tijdens zijn pensioen nog waar mogelijk zal helpen en zo ook voor enkele maanden in 

onze gemeente zal waarnemen. Wij zijn dankbaar dat br. Denny van 1 mei tot en met 31 augustus in 

de EBG Noord-Holland zal invallen. Zo is de overgangsperiode tussen het vertrek van br. Bernhard en 

de komst van zr. Wilson ingevuld.      

  

* Als je jarig bent, dan wil je dat vieren. Maar meestal neem je ook tijd om na te denken hoe je leven 

verloopt, waar je trots op bent en wat je dankbaar stemt. Wij wensen alle jarigen dat de antwoorden 

op deze vragen u blij maken en u vrolijk op weg laten gaan naar weer een nieuw levensjaar. Wij 

wensen u gezondheid en zegen toe.  

Voor u een (Duits) lied gezongen door  “Die Priester” met een wens voor een gezegende levensreis.  

Voor een Engelse en meer klassieke versie van dezelfde Ierse zegen click hier.  

 

* Enkele zusters en broeders hebben hun eerste inenting tegen covid-19 al ontvangen. Wij wensen  

dat u geen last van bijwerkingen heeft en anderen de stap naar inentingen kunt aanbevelen. Allen, 

die wel last hebben van de ziekte of de bijverschijnselen, wensen wij Gods nabijheid en genezende 

kracht toe.   

Ook de mensen onder ons en in onze omgeving, die met een andere ziekte te kampen hebben, 

wensen wij hulp en zegen toe. U kunt ook in deze situatie bouwen op Gods trouw.  

Wij wensen U genezing en geduld met het lied: “God wijst mij een weg” gezongen door Remco 

Hakkert.   

  

Afgelopen week zijn enkele versoepelingen ingegaan. Sommige winkels mochten open en wij kunnen  

naar de kapper en andere belangrijke dienstverleners. Wij vragen uw gebed voor iedereen, die in 

deze delen van onze economie werkt. Wij danken voor de mogelijkheid om weer meer te kunnen 

https://www.ebgnh.nl/wp-content/uploads/2021/02/2021_Liturgie_Lijdensoverd._.pdf
https://www.ebgnh.nl/diaconie/
https://www.ebgnh.nl/diaconie/
https://www.ebgnh.nl/faq/
https://www.youtube.com/watch?v=jitSoszyAh4
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/irish-blessing/POMS_EO_1406297?cHash=40f94514f1077117550c5407b248ab65
https://www.youtube.com/watch?v=krj5cQbbzX4
https://www.youtube.com/watch?v=krj5cQbbzX4
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doen en beter voor ons lichaam en geest te zorgen. Wij bidden voor de medewerkers en 

medewerksters in de winkels, dat zij hun werk veilig en zorgvuldig kunnen doen en zichzelf en 

anderen niet  onnodig in gevaar brengen.   

    

Op 8 maart is Internationale Vrouwendag. Het Unity Womans Desk van de wereldwijde Broeder-

Uniteit vraagt aandacht voor de situatie van vrouwen in de landen waar de broedergemeente actief 

is. Iedere maand geeft het bureau een gebedsbrief uit om voor elkaar te bidden en aan elkaar te 

denken. Daarnaast bemiddelt het bureau leningen en beurzen voor zusters, die zelf te weinig 

middelen hebben om een klein bedrijf te starten of een opleiding te beginnen. Wij denken aan deze 

bijzondere dag ook aan onze zusters en vele landen.   

Met vriendelijke groet   

Stefan Bernhard   

(6 maart 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 .         

http://unitywomensdesk.org/
mailto:ledenadministratie@ebgnoordholland.nl

