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Beste zusters en broeders,  

Heeft u sinds woensdag ook één rood potlood meer in huis? Ik begreep dat veel kiezers het potlood 

uit de stembureaus mee hebben genomen. Waarom deden ze dat? Om een aandenken te hebben. 

Of om hem daarna op marktplaats te verkopen. Of om iets te hebben waarmee ze later de fouten bij 

de uitvoering van alle voornemens van de partijen kunnen aanstrepen. Want dat doe je immers met 

een rood potlood. Hoe dan ook. De verkiezingen zijn voorbij en het potlood is niet langer nodig.  

Uit de bonte verzameling van de partijen in de nieuwe Tweede Kamer moet nu een regering gevormd 

worden. De kiezer heeft gesproken en staat weer aan de kant om de politiek te observeren en van 

commentaar te voorzien. De verkenners en formateurs moeten aan het werk. Als ik alvast een paar 

wensen mag meegeven: vergeet de armen niet, zorg goed voor het milieu en durf te vaccineren. 

Maar vooral wens ik hen Gods zegen voor hun zware taak.  

Het bleek dat de inwoners van Nederland heel verschillend hebben gekozen. Daarom hier een gebed 

voor meer broederlijkheid, geschreven door een christen in Senegal: 

Almachtige Vader, iedereen in dit land is uw kind: de miljoenen die elke ochtend naar hun werk gaan, 

de moeders met hun kinderen, de jonge mensen in de discotheken, de zieken, de ouden, de 

stervenden, de misdadigers en de gevangenen, de leerlingen en de leraren, de sporters, het 

personeel in huis, de onderdrukten, de slachtoffers van rassenhaat, de gelukkigen en de bedroefden.  

Help mij dat ik hen als uw kinderen aanvaard, als mijn broeders en zusters. Vervul mij met de 

bewogenheid van Christus. Laat mij hen met zorg omringen en hen verstaan. Leer mij dat ik mij zelf 

geef, niet in een gebaar van grootmoedigheid, maar met heel mijn hart.  

Toon mij hoe ik als christen leven moet. Vervul mij met Uw geest. Laat mij een deel zijn van U, een 

gezondene, die zijn broeders en zusters dient, waar zij ook mogen zijn en waar ik zelf moge zijn, in 

mijn huis, in mijn stad, in mijn land, maak mij tot Uw gezondene om Christus' wil. Amen 

 

* Morgen is zondag Judica, de vijfde zondag in de Lijdenstijd of Veertigdagentijd. De overdenking is 

naar aanleiding van Job 19. Daarin spreekt Job de beroemde zin: “Ik weet dat mijn redder leeft”. De 

woorden zijn bekend uit de Messias van Händel: I know that my redeemer liveth. Hoe komt Job, in 

zijn beroerde situatie, bij zo een uitspraak? U hoort er meer over in de kerkdienst. 

Zondag, om 11.00 uur, ontmoeten wij elkaar voor een online koffietafel via Zoom. Een kopje koffie 

en een goed gesprek kan een mooie afsluiting of een even mooie opstap zijn voor een wandeling. U 

bent van harte welkom:     

Link naar de online koffietafel  

 
Deze link werkt vanaf zondag 21 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.   

https://us02web.zoom.us/j/83742065624?pwd=NEdmd3BSV0cwWWR6d3ZVOWV6WlBidz09
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U kunt 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: 837 4206 5624 | Passcode: 201134  

* Tot Pasen en misschien nog langer blijven wij onze online kerkdiensten aanbieden. U kunt de online 

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.      

Activiteiten voor volgende week: 

* 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. Indien 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. De laatste overdenking in 

deze reeks is op 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.  

* 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 

Download hier de gebedsonderwerpen.  

 

 

Alvast drie aankondigingen voor de Stille Week en voor Pasen:  

Tijdens de Stille Week bieden wij u iedere dag een lezing uit het Evangelie aan. Op die manier leven 

wij mee met Jezus in zijn laatste week. De lezingen vind u vanaf Palmzondag op onze website.  

In de Stille Week vieren wij Heilig Avondmaal. Dat kan niet online gebeuren. Daarom komen wij voor 

kleine vieringen in de kerk in Haarlem bijeen. Deze vieringen vinden volgens het bijzonder protocol 

plaats, waarbij aandacht is voor voldoende afstand en hygiëne. Het is nodig dat u zich aanmeld bij zr. 

Bonoo op de speciale pagina of via het telefoonnummer 072-562 1439 en dat u uw mondkapje 

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
https://www.ebgnh.nl/wp-content/uploads/2021/03/2021-2-Uniteitsgebedswacht-2021.pdf
https://www.ebgnh.nl/aanmelding-voor-de-kerkdienst/


Nieuwsbrief 54 EBGNH  p. 3 

meeneemt. Per viering is plek voor 20 bezoekers. De vieringen vinden plaats op Stille Zaterdag, 3 

april om 11.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur in de EBG kerk in Haarlem.  

Wilt u liever Heilig Avondmaal aan huis, omdat u ziek bent of moeilijk ter been, neem dan a.u.b. 

contact op met de predikant voor een afspraak. Bel daarvoor met 06 3038 8382 

Op 1e Paasdag houden wij om 9.00 uur de Paasochtendviering in de kerk in Haarlem. Wij bidden dan 

de speciale liturgie van de opstandingsdienst. In deze kerkdienst herdenken wij ook de overleden 

gemeenteleden uit de afgelopen twee jaar. Wilt u een naam van een dierbare uit uw familie 

genoemd hebben, geef dat dan door aan zr. Bonoo van het kantoor of via telefoonnummer 072-562 

1439.  

 

 

* Felicitaties: Vandaag viert zr. J.J. Vijent in Zaandam haar 93e verjaardag. Morgen is zr. Van Zijp in 

Leiden jarig. Zij wordt 92 jaar oud. Wij wensen deze zusters op hun gezegende leeftijd veel zegen, 

gezondheid en liefde toe. Ook de andere jarigen in ons midden wensen wij een gezegend nieuw 

levensjaar toe. Moge u van de goede dingen genieten die de Heer u schenkt en mogen de mensen 

om u heen u met liefde omringen. 

Wij feliciteren u met het mooie lied met teksten van Psalm 146: Prijs de Heer met blijde galmen.  
 

* Zegenwensen: Door de verkiezingskoorts van afgelopen week is het nieuws over COVID-19 een 

beetje naar de achtergrond verdwenen. Het doet goed, om je eens over iets anders druk te kunnen 

maken. Maar dat geldt helaas niet voor iedereen. Ook deze week zijn zusters en broeders besmet 

geraakt en hebben te kampen met klachten die met het virus in verband staan. Wij wensen u toe dat 

God u met zijn genezende krachten bijstaat en u de rust, geduld en energie ontvangt om beter te 

worden. Wij denken in het bijzonder aan de fam. Mecidi in Hoorn, maar ook aan al de andere zieken 

in ons midden.  

Voor u zingt Pearl Josefzoon het lied: Verborgen zegen.  

 

* Gebed gevraagd: Zondag verzamelen wij de collecte voor een nieuw gemeentecentrum voor de 

Broedergemeente in Malawi. Daarom vragen wij vandaag uw gebed voor de Broedergemeente in dit 

kleine land in het midden van Afrika. De Moravian Church, zoals onze kerk daar heet, is onder meer 

actief in een van de grootste vluchtelingenkampen van Afrika. Daar heeft de kerk een 

gemeenschapscentrum, een school en andere faciliteiten. Zo ondersteunen ze de duizenden 

vluchtelingen. Wij danken voor de inzet van onze zusters en broeders voor de verdwaalde en 

verdreven mensen. Wij bidden dat hun geloof hen draagt en de liefde van God hen inspireert en de 

hoop niet verdwijnt uit hun midden, zodat zij de mensen kunnen blijven bijstaan.  

 

    

https://www.ebgnh.nl/kerkgebouw-haarlem/
mailto:kantoor@ebgnoordholland.nl
https://www.youtube.com/watch?v=LWzGPvDgYz8
https://www.youtube.com/watch?v=gnoKtMgm7ZU
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Morgen, op zondag 21 maart, is de internationale gedenkdag tegen racisme en discriminatie. Al de 

hele week waren vooral in Amsterdam activiteiten om deze dag voor te bereiden. In de EBG 

Nederland was door de reeks EBG in gesprek ook aandacht voor. Zie daarvoor de You Tube kanaal 

van de EBGN. En ik heb bij onze zusters en broeders in de VS een website gevonden met materiaal 

van een werkgroep voor ‘racial justice and healing’. Het is de moeite waard om daar een kijkje te 

nemen.  

Met vriendelijke groet   

Stefan Bernhard   

(20 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/channel/UCRp5Amz9FvI_55GwL90IiEw
https://www.youtube.com/channel/UCRp5Amz9FvI_55GwL90IiEw
https://www.moravian.org/northern/category/racial-justice-and-healing/
https://www.moravian.org/northern/category/racial-justice-and-healing/
mailto:ledenadministratie@ebgnoordholland.nl

