
Nieuwsbrief 53  - EBG Noord-Holland 

Beste zusters en broeders,   

Sinds maanden doen wij vele dingen online: boodschappen doen, contact houden met elkaar, 

kerkdiensten vieren, spelletjes spelen, film kijken en vele andere dingen meer. Ook vergaderingen en 

cursussen vinden online plaats, zowel privé als ook zakelijk. In een krantenartikel las ik (online) dat 

sinds het begin van de coronatijd de omzet van plastische chirurgie sterk gestegen is. Vele mensen 

laten hun uiterlijk nu aanpassen. In het artikel wordt een direct verband gelegd met de vele online 

vergaderingen. Want je ziet niet alleen elkaar, maar je hebt jezelf ook altijd in beeld. En dat is net 

even iets anders dan in de spiegel kijken. Je ziet je kraaienpootjes en je slappe kin, de beginnende 

rimpels en de te kleine wimpers. En onbewust vergelijk je die met de anderen op het scherm. En dan 

vooral met degene die volgens jou er ‘beter’ uit zien.  

Er is vele nagedacht over welke invloed de online samenleving en de sociale media op ons zelfbeeld 

hebben. Mensen krijgen veel voorgeschoteld en creëren daarbij een ideaalbeeld van hoe een mens 

eruit hoort te zien en dat nauwelijks te evenaren is. Maar als je niet aan dat ideaal kan voldoen, dan 

krijgt je zelfbewustzijn al snel een kras. Niet alleen jongeren hebben daar last van. 

Daarom is het goed, om soms je eigen beeld op je beeldscherm uit te schakelen of je bewust te 

maken, dat het niet erg is als je niet als een model eruitziet. Perfectie is niet te bereiken en dat hoeft 

ook niet. Wij mensen zijn verschillend en mogen dat ook zijn. En dat het ook niet zo erg is, als je niet 

meteen naar de kapper kan om je coronakapsel bij te knippen.  

En soms helpt het ook om je voor te stellen hoe God je zien en welke verborgen schoonheid Hij aan 

jou ontdekt. Een eenvoudig lied wil ons daarbij op weg helpen: 

Neem mij aan zoals ik ben, 

wek in mij wie ik zal zijn, 

druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 

Over dit lied kunt u hier meer beluisteren en lezen  

 

* Wij zijn inmiddels halverwege de Lijdenstijd. De vierde zondag met de naam ‘Laetare’ biedt een 

rustpunt in de weken van inkeer en vasten. Hij wijst ons op het komende Paasfeest en geeft ons 

kracht voor de tweede helft van de Veertigdagentijd of Lijdenstijd of Vastentijjd.  

In de onlinekerkdienst staat een ontmoeting van Jezus met enkele Griekse pelgrims centraal. Daarbij 

vallen de opmerkelijke woorden: “Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één 

graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht”. Wat zijn de vruchten voor ons? Waar 

worden ze zichtbaar in ons leven? U kunt in de onlinekerkdienst meer daarover horen.  

Zondag, om 11.00 uur, ontmoeten wij elkaar ook voor een onlinekoffietafel via Zoom. Laat u 

meenemen in het gesprek met anderen en kom een keertje bij zitten, lekker vanuit thuis vanuit uw 

luie stoel.     

Link naar de onlinekoffietafel  

 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/neem-mij-aan-zoals-ik-ben
https://us02web.zoom.us/j/85411824410?pwd=R21Xc05yYnFmam9KSFh2RzZuLzNqZz09
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Deze link werkt vanaf zondag 14 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: 
854 1182 4410 | Passcode: 829790  
     

* De Oudstenraad heeft groen licht gegeven om met Pasen weer voorzichtig met kerkdiensten te 

beginnen. Wij nodigen u uit voor vieringen van het Heilig Avondmaal op zaterdag 3 april  en voor een 

Paasochtendviering op zondag 4 april. Alle deze kerkdiensten vinden in Haarlem plaats. U hoort later 

wanneer deze vieringen beginnen en hoe u zich daarvoor kunt aanmelden.   

Voor de zondagen tot Pasen blijven wij onze onlinekerkdiensten aanbieden. 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.      

 

* 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:   

• 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.  

 

* Financiën 1: Enkele weken geleden hebben velen van u een brief van de EBG Noord-Holland 

gekregen met een dank voor uw giften en  kerkelijke bijdragen. Daarin stond ook het verzoek om uw 

giften en kerkelijke bijdrage voortaan naar een ander bankrekeningnummer over te maken. Het 

rekeningnummer is: NL90 INGB 0005 6397 26 op naam van de Evangelische Broedergemeente 

Noord-Holland. 

Sommigen van u hebben de overstap al gemaakt. Andere moeten dat nog regelen. Wij kunnen dat 

vanuit de EBG Noord-Holland niet voor u doen, omdat wij niet met machtigingen en incasso’s 

werken. Heeft u hulp nodig of andere vragen over financiën dan neem contact op met uw 

plaatselijke penningmeester of met zr. Ellen Katoen via penningmeester@ebgnoordholland.nl  

http://www.ebgnh.nl/
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
mailto:penningmeester@ebgnoordholland.nl
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 * Financiën 2: Wij danken voor uw collecten in de maand februari. Voor de EBG Noord-Holland 

hebben wij € 154,51 binnengekregen. Voor de diverse doelen van de 2e collecte zijn € 305,50 

gegeven. En de collecten voor het kerkgebouw bedragen € 88,00. Dank aan alle gevers! 

Wij registeren de collecten niet op naam. U vindt deze bedragen daarom ook niet op het 

jaaroverzicht van Kerkelijke bijdragen en giften terug, die u van de EBG Noord-Holland ontvangt.  

Als u giften, collecten of Kerkelijke bijdrage naar de EBG Noord-Holland overmaakt, wilt u dan a.u.b. 

duidelijk aangeven waarvoor dit geld bestemd is. Soms is dat gissen voor de boekhouding en dan 

komt uw geld misschien niet in het potje terecht waarvoor u het heeft bedoeld. En dat is jammer. 

Alvast dank voor uw medewerking.  

* Redaktie Nieuwsbrief: Wij blijven het herhalen: wij zijn op zoek naar zusters en broeders, die 

willen meewerken aan het maken en versturen van deze nieuwsbrief. Anders zal de nieuwsbrief in 

mei moeten stoppen. Bent u bereid en geïnteresseerd om mee te werken, neem dan contact op met 

br. Bernhard. 

* EBG in gesprek: Vandaag, zaterdag 13 maart, vindt het tweede gesprek uit de serie EBG in gesprek 

plaats. Het gaat vandaag over de tradities en gebruiken van de EBG en hoe wij daar tegen aankijken. 

U kunt dit gesprek meemaken van 14.00 t/m 16.00 uur op de YouTube kanaal van de EBG Nederland.  

* Uniteitsgebedswacht: Op vrijdag 26 maart is onze gemeente weer aan de beurt met de 

Uniteitsgebedswacht. Wij zullen op deze dag samen met de EBG Utrecht en de EBG Haaglanden de 

wereldwijde gebedsketting overnemen en het gebed door laten gaan. In het bijzonder zijn wij 

verantwoordelijk voor de uren van 8:00 t/m 16:00 uur. U kunt u opgeven bij een van de zusters, die 

de gebedswacht coördineren. De onderwerpen sturen wij volgende week met de Nieuwsbrief. U kunt 

ze bij de zusters ook opvragen.  

• Alkmaar e.o.: zr. Ilse Tjin-Sie-Baal, 072 – 561 8269 

• Haarlem: zr. Ethel Cairo-Kortram, 06 – 2463 8863 

• Hoorn, zr. Eunice Plet, 0229 – 75 4354 

• Zaanstad: zr. Mavis Hoogdorp, 075 – 670 3423 

* Alternatieve Paasbrunch: Omdat dit jaar geen Paasontbijt of Paasbrunch in de kerk kan 

plaatsvinden, hebben enkele zusters een alternatief gezocht. U kunt met Pasen een maaltijd 

bestellen: Rijst Kip met Pom. Daarbij een flesje Gemberbier. Het pakketje kost €10,00. 

U kunt dit eten tot donderdag, 17 maart bestellen bij: 

• Zr. Esther Bonoo (072-5621439) of via e-mail. 
• Zr. Ethel Cairo-Kortram (06 – 2463 8863) of via e-mail. 

Van de zusters hoort u ook waar u het eten kunt ophalen en hoe u moet betalen. Het eten wordt 

klaargemaakt door zr. Eunice Plet in Hoorn. 

 

* Felicitaties: Wij wensen alle jarigen uit deze week van harte Gods zegen toe. De eerste bloemen 

groeten u in de tuinen en op de velden. En af en toe zwaait de zon met haar stralen om u Gods zegen 

te brengen. Laat u daarom niet ontmoedigen door de lockdown of door tegenslagen, maar kijk in 

vertrouwen op de Heer uit naar een nieuw levensjaar. 

Wij feliciteren u met het Engelse kerklied: Look in the world around us.  

https://www.youtube.com/channel/UCRp5Amz9FvI_55GwL90IiEw
mailto:e.bonoo@upcmail.nl?subject=eten%20bestellen%20met%20Pasen
mailto:ethelkortram@gmail.com?subject=Eten%20bestellen%20met%20Pasen
https://www.youtube.com/watch?v=nDa-Mab4SoU
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* Zegenswensen: Het coronavirus zal nooit helemaal weggaan, zo wordt er nu gezegd, maar ook, dat 

wij het onder controle kunnen brengen door inentingen en testen. Wij bidden voor allen, die nu aan 

Corona lijden of door de nawerkingen of bijwerkingen ziek zijn, dat zij genezen zullen. En al de 

andere zieken wensen wij goede behandelingen en zorg, geduld met zichzelf en kracht om dat te 

doen wat u verder helpt.  

Sommige gemeenteleden hebben ook deze week bericht gekregen van een overlijden in familie- en 

vriendenkringen. Vaak moest u op afstand afscheid nemen.  Wij wensen u troost en steun aan de 

gedachten dat God ook uw dierbaren in zijn hand houdt en opvangt. En Hij is er ook voor u.  

Wij denken aan de zieken of treurenden en daar in het bijzondere aan  zr. Gerda de Jong, br. Wilfred 

Mokkum,  de familieleden van zr. Astra Hoogvliets, zr. Rinette Prijor. 

Voor u een Engelse Versie van de zegen: The Lord bless You and keep You. 

* Gebed gevraagd: Zondag 14 maart wordt in vele steden aandacht voor het klimaat gevraagd en 

een klimaatalarm afgegeven. Voor meer informatie kijk op: https://klimaatmars2021.nl/ 

Hier een gebed waarin onze zorgen en verlangens bij God gebracht worden:  

Schepper God, U laat nooit los wat uw hand begon. Dat zien we overal om ons heen. De lente breekt 

aan. … Uw Geest ademt in al uw schepselen. Elke dag maakt de schepping uw naam groot. 

Barmhartige God, U laat nooit los wat uw hand begon. U blijft trouw aan een schepping vol 

schoonheid en diversiteit. Maar door onze levensstijl behandelen wij haar respectloos. … God, vergeef 

ons. Vergeef ons. Vergeef ons. 

Liefdevolle God, U laat nooit los wat uw hand begon. U hebt in Jezus alles gegeven wat nodig is voor 

herstel. U geeft ons hoop: u laat nooit los wat uw hand begon. 

Eeuwige God, U laat nooit los wat uw hand begon. U wilt ons mensen niet loslaten in deze tijd. … Geef 

ons hart voor alles wat leeft, vul ons met bewogenheid en liefde. Help ons ons in te zetten voor recht 

en vrede. 

Dat heel uw schepping weer tot bloei mag komen, en U groot mag maken. Amen 

Voor een uitgebreide versie van dit gebed kunt u hier klikken.  

    

In de nieuwe week mag u naar de stembus. Ik wens u toe dat u een keuze hebt kunnen maken en van 

uw recht, om deze keuze ook kenbaar te maken, gebruik kunt maken. Kiezen is een groot voorrecht. 

Maar wij weten ook, dat in de uiteindelijke regering compromissen moeten worden gesloten. Ook 

dat hoort bij de democratie.    

Met vriendelijke groet   

Stefan Bernhard   

(13 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 .       

https://www.youtube.com/watch?v=f5C0Zg5C2Us
https://klimaatmars2021.nl/
https://www.raadvankerken.nl/agenda/event/gebed-voor-klimaat/
mailto:ledenadministratie@ebgnoordholland.nl

