
Nieuwsbrief 55  - EBG Noord-Holland 

Beste zusters en broeders,  

Vanavond begint in sommige EBG gemeenten de Stille Week met het Bethania-uur. In deze viering 

wordt het Bijbelverhaal gelezen, waarin Jezus door een vrouw gezalfd wordt. In de Surinaamse 

traditie hoort dan de Bethania-Aria gezongen te worden.  Morgen lezen wij in de kerk dan het stukje 

over de intocht van Jezus in Jeruzalem. In deze dienst zou het “Hosianna” gezongen moeten worden. 

U weet wel, dit stuk waarbij het koor en de gemeente of de kinderen afwisselend de woorden uit 

Mattheus 21:9 zingen: “Hosanna voor de Zoon van Davis! Gezegend hij die komt in de naam van de 

Heer. Hosanna in de hemel.” (In de woorden van de NBV). 

Deze twee kerkdiensten geven meteen de spanning aan, waarin de komende week staat: de vreugde 

over de macht van God, die in Jezus zichtbaar wordt en de diepe schaamte en rouw over zijn dood. 

En iedere dag wordt dat ook duidelijk, als wij de Bijbelgedeeltes lezen, die over de laatste week van 

Jezus in Jeruzalem verslag doen. 

Met deze week van gedenken en meegaan met Jezus trekken wij ons bij wijze van spreken even uit 

de wereld terug om helemaal met de Bijbel bezig te zijn. Deze week is een hoogtepunt van het 

kerkelijk jaar, belangrijker voor ons geloof dan Kerst. Ze is een noodzakelijke opmaat voor Pasen. 

Dit jaar zullen wij de Bethania-Aria en het Hosianna niet horen in onze kerk. Misschien dat een van 

de andere EBG gemeenten in ons land of de stadszending in Suriname het wel uitzendt. Hier alvast 

een opname van het Hosianna uit het verre India. U kunt het thuis graag meezingen: 

Hosianna Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer! 
Hosianna in de Hoge! in de hoge! 

 

KERKDIENST op PALMZONDAG 

 * Op Palmzondag zenden wij een onlinekerkdienst uit. Centraal staat het Bijbelgedeelte uit Markus 

11:1-11. Markus geeft een heel beknopte verslag van de intocht. Maar hij laat wel zien, dat Jezus 

bewust voor deze grootste intocht kiest. Hij wil gezien worden door de mensen, die zijn hulp nodig 

hebben. Hij geeft hen hoop en brengt zo zijn boodschap: “Het koninkrijk van God is dichtbij.”  

De liturg is br. Stefan Bernhard en de preek wordt verzorgd door br. Martin Heyde.  

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://www.youtube.com/watch?v=OjtExJHWDV8
https://www.youtube.com/watch?v=OjtExJHWDV8
https://us02web.zoom.us/j/82503540444?pwd=U1NlTzQvd3JxdGluZk5vYllqKzkzZz09
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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: 825 
0354 0444 | Passcode: 117940 
 

STILLE WEEK en PASEN 

* In de Vierklank waren wij nog van uitgegaan dat wij gewoon alle diensten in de kerk konden 

houden. Maar nu is gebleken, dat dit niet mogelijk is. Daarom gaan wij door met de online 

kerkdiensten aangevuld met enkele kerkdiensten in de kerk. De meest actuele informatie voor 

kerkdiensten vindt u in de nieuwsbrief of op de website onder ‘Nieuws en Agenda’.  

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 vindt u vanaf Palmzondag op onze website onder 

een speciale knop. Iedere dag wordt een lezing vrijgegeven. Wij versturen de link naar de lezing ook 

via WhatsApp.  

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 

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 tot uiterlijk Witte Donderdag door aan zr. Bonoo van het kantoor of 

via telefoonnummer 072-562 1439. Als u bij deze kerkdienst aanwezig wilt zijn, geeft u zich dan op bij 

zr. Bonoo.  U kunt deze opstandingsdienst ook via kerkomroep van de EBG Noord-Holland 

beluisteren. Dat kan live of achteraf. In de volgende nieuwsbrief leest u hoe u dat kunt doen.  

Op 1e Paasdag zenden wij ook een online Paasdienst uit. De link vindt u, zoals gewoon op de website 

(www.ebgnh.nl) of krijgt u via WhatsApp toegestuurd. Geef daarvoor uw 06-nummer door aan de 

ledenadministratie.     

Twee weken geleden kon u een Paasmenu bestellen. Er zijn in Alkmaar en Haarlem bestelling 

geplaatst. Heeft u zich in Alkmaar opgegeven dan heeft u al bericht gekregen over waar en wanner u 

het eten ontvangt. Voor Haarlem geldt: Het Paasmenu kan opgehaald worden op zondagmiddag 4 

april (1ste Paasdag) van 13.00 uur tot uiterlijk 14. 00 uur in de kerk in Haarlem. Graag contant 

betalen en gepast geld meenemen. Per bank betalen kan ook. Tot uiterlijk 2 april moet het geld op de 

rekening staan. Rekeningnummer:  NL68 INGB 0000 4713 80 t.n.v. Evangelische Broedergemeente 

  

 

https://www.ebgnh.nl/aanmelding-voor-de-kerkdienst/
https://www.ebgnh.nl/kerkgebouw-haarlem/
mailto:kantoor@ebgnoordholland.nl
http://www.ebgnh.nl/
mailto:ledenadministratie@ebgnoordholland.nl
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OVERIGE MEDEDELINGEN:  

 

* Wij danken al de zusters en broeders, die gisteren mee hebben gedaan aan de 

Uniteitsgebedswacht. Het is gelukt om de uren overdag allemaal te vullen en de gebedsketting door 

te laten gaan. Op zaterdag, 29 mei staat de volgende gebedswacht van onze gemeente gepland.  

 

* Graag herinneren wij u aan het verzoek om uw kerkelijke bijdrage of regelmatige giften niet meer 

naar de bankrekeningnummer van uw deelgemeente over te maken, maar naar de gezamenlijke 

bankrekening van de EBG Noord -Holland. Het nieuwe bankrekeningnummer is:  

NL 90 INGB 0005 6397 26 ten name van Evangelische Broedergemeente Noord-Holland 

Wij kunnen deze wijzigen niet uitvoeren, omdat wij niet met machtigingen werken. U moet zelf uw 

betaalopdracht veranderen.  

 

* Op zaterdag, 10 april houden wij een klussen-  en schoonmaakdag in ons kerkgebouw in Haarlem. 

Er zijn diverse klusjes te doen. Wilt u meehelpen, meldt u zich dan aan bij zr. Bonoo.  

 

PASTORAAT: 

 

* Felicitaties: In de Stille Week jarig te zijn is een bijzondere gebeurtenis. Misschien durft u dit niet 

vrolijk te vieren, omdat het een week van bezinning is. Maar er mag wel gelegenheid tot 

dankbaarheid zijn voor de zegen van de Heer, die u een jaar heeft begeleid en die u ook kunt 

verwachten in het nieuwe levensjaar.  

Wij feliciteren u met het lied: Mijn Jezus in Hou van U. 
 
 

* Zegenwensen: inmiddels is de vraag voor veel van onze oudere gemeenteleden niet meer of zij al 

gevaccineerd zijn, maar met welk middel dat gebeurd is. Wij worden aardig deskundig in deze zaken. 

Wij wensen dat u geen last van bijwerkingen heeft en u zich weer veiliger voelt om naar buiten te 

gaan, als u de vaccinatie hebt gehad. 

Want het is duidelijk dat de lockdown op ons drukt. Wij worden er soms letterlijk ziek van. Wij 

wensen allen, die last hebben aan lichaam of ziel, dat u met de hulp van God middelen vindt of 

aangereikt krijgt om vol te houden. 

Er zijn ook andere ziektes die zusters en broeders getroffen hebben. Wij bidden, dat u geholpen 

wordt en de genezende kracht van God kunt ervaren.  

Wij wensen U Gods zegen met het lied: aan een ruwhouten kruis.  

 

* Gebed gevraagd: Er is in de afgelopen tijd veel overleg geweest in de kerk, hoe wij verantwoord de 

Paasdagen kunnen vieren. Het verlangen om deze bijzondere dagen niet zomaar voorbij te laten 

gaan en het besef dat het niet mogelijk is om alle diensten gewoon door te voeren, stonden soms 

tegen elkaar. Maar wij zijn tot een beslissing gekomen, die hopelijk recht doet aan de situatie en aan 

ons geloof. 

Wij vragen uw gebed daarom voor de voorgangers, lectoren, musici en zangers in alle kerken, die in 

de komende week in de vele diensten meewerken, dat zij door de Heilige Geest geleid worden, voor 

https://www.youtube.com/watch?v=l9TJ6TtEWsU
https://www.youtube.com/watch?v=1GWFsdkAV3E
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besmettingen beschermd worden en het geloof, dat ons allen verbindt, op een goed manier tot 

uitdrukking kunnen brengen.  

 

    

Ook in de Stille Week zullen velen van ons moeten werken en anders druk bezig zijn met de 

uitdagingen van het leven in gezin of werk. Dan mag de vraag om aandacht te schenken aan het 

lijden en sterven van Jezus Christus geen extra last worden. Maar de concentratie op de oude 

Bijbelse verhalen en de boodschap, die zij ons brengen kan ook heilzaam zijn tegenover de waan van 

de dag. De Bijbel biedt ons een ander perspectief op ons leven en leidt onze gedachten naar God, die 

ons kracht geeft in ons dagelijks bestaan. Ik wens u een gezegende Stille Week.  

 

Met vriendelijke groet   

Stefan Bernhard   

(28 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 .       

 

mailto:ledenadministratie@ebgnoordholland.nl

