
Nieuwsbrief 56  - EBG Noord-Holland 

Beste zusters en broeders,  

Eigenlijk mag u deze brief pas morgen lezen, als het Pasen is. Vandaag, op Stille zaterdag zijn wij nog 

in de sfeer van de Stille Week. Jezus is aan het kruis gestorven en ligt nu in het graf. Pas op de 

ochtend van de derde dag, als de vrouwen naar het graf gaan, is het leeg.  

Hoe vieren wij dit jaar de Stille Wek en Pasen? Hebben wij door de lockdown daar rust en aandacht 

voor? Of heeft ons de drukte van het leven al weer zo vast in de greep, dat er geen tijd voor is?  

Wij hebben nog even de tijd voordat de Paasjubel los kan breken en wij elkaar met de oude groet 

kunnen groeten: ‘De Heer is opgestaan’- ‘Ja, Hij is waarlijk opgestaan’ Wij zullen het weer vooral op 

afstand moeten doen, maar de kracht van deze boodschap is er daarom niet minder. Wij hebben 

ervaren dat er kracht in ons woont, die sterker is dan de angst om elkaar te besmetten, die de 

afstand kan overbruggen die tussen ons bestaat en toch zo teder en liefdevol is, om elkaar niet in 

gevaar te brengen. Wij hebben de pijn van afscheid en eenzaamheid meegemaakt, maar beleven ook 

de vreugde van verbondenheid en solidariteit. Zo krijgt de boodschap van de opstanding weer een 

nieuwe, actuele betekenis.  

Voor mij hoort bij Pasen de bazuinmuziek, zoals die door de bazuinkoren van de EBG in Zeist of in 

Duitsland wordt gespeeld. Deze muziek klinkt als de gemeente ’s ochtends vroeg op 1e Paasdag van 

de kerk naar de Godsakker gaat, om daar de opstanding te belijden. Enkele blazers uit Dresden 

hebben zo een koraal opgenomen. U kunt hem beluisteren als u hier klikt. Maar let op:  deze link 

werkt pas vanaf 5.00  op 1e paasdag! 

Het is een oude paaslied uit de 12e eeuw (melodie) en 16e eeuw (tekst), die al in de Oude Broeder-

Uniteit in Bohemen gezongen werd en van daaruit zijn weg gevonden heeft naar Herrnhut en de 

andere Broedergemeenten: 

Christus verrezen, na zijn bitter lijden; 
dies laat ons allen blijde zijn: Hij wil onze troost zijn. 

Kyrieleis 
Was Hij niet verrezen, wij zouden verloren wezen, 

maar door Zijn verrijzenis is ons het eeuwig heil gewis. 
Kyrieleis 

Halleluja, halleluja, halleluja! 
Dies laat ons allen blijde zijn: Hij wil onze troost zijn. 

Kyrieleis 
 

GROET AAN DE KINDEREN 

Dag lieve kinderen  

Hoe gaat het met jullie? Wij hopen en bidden dat het goed met jullie gaat. Het leven is 

zo veranderd sinds de coronapandemie. Zoveel dingen dat jullie met elkaar deden kunnen 

nu niet meer in grote groepen. Wel heel fijn om weer naar school te gaan, maar wel 

rekening houden met al die maatregelen. Deze manier van leven blijft verwarrend voor 

https://www.youtube.com/watch?v=Jx0t4m0UXZo
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jullie, maar er is hoop. Het is Pasen. We vieren de opstanding van de Heer Jezus 

Christus die voor ons aan het kruis gestorven is om de verkeerde dingen wij doen. 

Als jullie denken dat alles tegenzit, gebeurt er iets waardoor het allemaal reuze 

meevalt, want jullie mogen met jullie familie het paasfeest thuis vieren. Dan ben je 

extra blij. De Heer Jezus houdt  zoveel van ons en dat noemen we een spoor van liefde. 

We mogen naar Hem toe met al onze zorgen en moeilijkheden. Laten wij Hem daarvoor 

danken: 

Lieve God, 

Het is Pasen en de Heer Jezus is opgestaan. Wij hebben de Paaskaars gezien. Het licht 

van de Heer Jezus. We bidden dat, dat licht mag schijnen om blijdschap te brengen, om 

mensen te helpen die alleen of verdrietig zijn en de donkere stenen te veranderen in 

stenen met veel kleur. Dank U wel Here God, U maakt ons blij. Amen 

Jullie mogen na het gebed liedjes samen zingen met papa en mama en dan de 

Paasspeurtocht maken. Hoe mooi is dat? En ook nog heerlijk eten en drinken, want wij 

vieren feest.   

Namens het team van de kinderkerk wensen we jullie hele mooie Paasdagen. 

Hier kunnen jullie een Paasspeurtocht downloaden. Veel plezier! 

 

KERKDIENSTEN met PASEN 

Op 1e Paasdag vieren wij om 9.00 uur de opstandingsliturgie in de kerk in Haarlem. Ook het koor zal 

dan zingen. Tijdens deze dienst herdenken wij de zusters en broeders in onze gemeente, die sinds 

Pasen 2019 gestorven zijn. Enkele van u hebben daarnaast nog namen van familieleden 

aangedragen. Ook deze zullen wij noemen.  

U kunt deze dienst meevieren via kerkomroep. Dat is een nieuwe service voor ons. Wij kunnen 

daarmee rechtstreeks en live geluid uitzenden vanuit de kerk in Haarlem. Het is nog even wennen 

voor de technici, maar wij hopen dat u van huis uit mee kunt vieren. U kunt dus alleen meeluisteren. 

Er is geen beeld bij.  

Door op de onderstaande knop te klikken komt u naar de plek van onze kerk op kerkomroep.nl. U 

hoeft daar niet in te loggen. Scrol naar beneden en kies voor de juiste datum en tijd. Klik op ‘live’ of 

op ‘luisteren’ (afhankelijk van of u gelijktijdig met de dienst of achteraf wilt luisteren.) Dat 

functioneert met elke apparaat, die op internet kan en een luidspreker heeft.  

Link naar de Kerkomroep van de EBG Noord-Holland (Haarlem) 

 
Later op de eerste Paasdag bieden wij ook een online kerkdienst met een preek aan. Daarin staat het 

bericht over de opstanding uit Marcus 16:1-8 centraal. De schriftlezing wordt in het Surinaams en in 

https://www.ebgnh.nl/wp-content/uploads/2021/04/20210403-Brief-56-Bijlage-Paasspeurtocht.pdf
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20346
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het Nederlands gelezen. U kunt deze kerkdienst zoals gewoon op onze website vinden of via de link 

bekijken die wij u via WhatsApp toesturen.  

Wij hebben geen online koffietafel op 4 april. Maar wij hopen en wensen u dat u met iemand in uw 

familie- of vriendenkring samen Pasen viert.  

 

OVERIGE MEDEDELINGEN:  

 

* Op 1e Paasdag mag u het bestelde Paasmenu in Haarlem ophalen. In Alkmaar krijgt u het 

thuisbezorgd. Wij danken de zusters die dit menu samengesteld, gekookt en bezorgd hebben. Het 

was een hele operatie, maar als u daarvan geniet dan was het de moeite waard.  

 

* In de afgelopen dagen hebben wij verschillende gemeenteleden thuis Heilig Avondmaal kunnen 

vieren. Dat waren mooie vieringen. Vandaag komen zusters en broeders naar de kerk in Haarlem 

voor het Heilig Avondmaal. Al deze vieringen samen vormen een gemeenschap waarin wij de Heer 

gedenken. Mocht u Hl. Avondmaal aan huis willen ontvangen, dan aarzel niet om contact op te 

nemen met br. Bernhard.  

 

* 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. Wij beginnen 

om 11.00 uur. 

 

* Ook op zaterdag 10 april is de volgende aflevering van EBG in gesprek. Op het YouTube kanaal van 

de EBG Nederland kunt u dit gesprek vanaf 14.00 uur live volgen of achteraf beluisteren. Het gesprek 

gaan over Inclusie en diversiteit.  

 

* Zondag, 11 april en zondag, 18 april zenden wij weer een online kerkdienst uit. U kunt de 

kerkdienst op de website www.ebgnh.nl vinden of met de link bekijken die wij via WhatsApp 

versturen. 

 

PASTORAAT: 

 

* Felicitaties: Wij wensen alle jarigen van deze week Gods zegen toe. Wij wensen dat u van de 

serenade van de vogels in uw tuin of in uw buurt kunt genieten, als zij u komen feliciteren. Zoals God 

voor de vogels zorgt, zo zorgt hij ook voor u, juist in deze tijd. Vertrouw op deze zorg en laat u zich 

raken door de boodschap van nieuw leven, die wij met Pasen verkondigen.  

Wij feliciteren u met een bijzondere uitvoering van de song ’Halleluja’, met het verhaal van Pasen.  
 

https://www.youtube.com/channel/UCRp5Amz9FvI_55GwL90IiEw
https://www.youtube.com/channel/UCRp5Amz9FvI_55GwL90IiEw
http://www.ebgnh.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=-j3NZEdHQaI
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* Zegenwensen: Niet iedereen kan volop van de zonneschijn en de lente genieten. Zusters en 

broeders zijn getroffen door ziekte, voelen pijn of vermoeidheid, die maar niet wil overgaan, of 

herstellen langzaam van een covid-19 besmetting.  Wij wensen u allen, dat u de kracht van Pasen 

kunt ervaren, die u nieuwe moed kan geven. 

Zondag herdenken wij ook de zusters en broeders, die ons ontvallen zijn. In het licht van Pasen 

noemen wij hun namen. Wij wensen allen, die juist nu het gemis van een dierbare bijzonder hard 

voelen, Gods nabijheid toe.   

Wij wensen u Gods zegen toe met de oude gospel: Because He lives (gezongen door Dorothy 

Norwood  

 

* Gebed gevraagd: In de kerkdienst met Pasen vragen wij uw collecte voor een project van de EBG in 

Duitsland en in Tanzania. In beide landen bezit de Broedergemeente bosgebieden. Deze zijn 

kwetsbaar en hebben aandacht nodig. Maar bossen zijn ook belangrijk voor ons klimaat. Door 

nieuwe bomen te planten zullen de bossen gezonder en krachtiger worden.  

Wij vragen uw gebed voor de zusters en broeders in vele provincies van onze wereldwijde kerk, die 

werken in de landbouw of bosbouw. Wij bidden, dat zij hun werk op een verantwoorde en duurzame 

manier kunnen doen, met eerbied voor de schepping en met aandacht voor de kwetsbarheid van het 

milieu.  Wij danken, dat zij met hun werk de Bijbelse boodschap van de schepping in praktijk kunnen 

brengen en verkondigen, dat God ons tot beheerders van deze aarde heeft geroepen.    

 

    

De lente is nu echt begonnen. Overal bloeien de voorjaarsbloemen, de bomen krijgen hun groene 

kleur terug en de lammetjes huppelen in de wei. Ik wens dat u van deze mooie tijd kunt genieten. Wij 

kunnen nog geen terrasje pikken of met vrienden bij elkaar komen. Maar God schenkt ons veel leven 

in de natuur.  

 

Met vriendelijke groet   

Stefan Bernhard   

(3 april 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=-eONdJF3rS8
https://www.youtube.com/watch?v=-eONdJF3rS8
mailto:ledenadministratie@ebgnoordholland.nl

