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Beste zusters en broeders,  

‘Knuffelen is weer toegestaan’, zo lazen wij deze week op NOS. Nu hebben wij ons in huiselijke kring 
niet laten weerhouden om onze geliefde of onze kinderen te knuffelen. Maar hier ging het om de 
bewoners van verzorgingstehuizen. Zij mogen door hun vaste bezoekers weer een knuffel of brasa 
krijgen, mits zij ingeënt zijn. Lichamelijk contact en aanrakingen zijn belangrijk voor ons mensen, 
ongeacht hoe oud wij zijn. Het is mooi als ook de oudste bewoners nu weer daarvan mogen 
genieten. 

Ook de Bijbelse verhalen, waarin de Jezus na de opstanding aan zijn leerlingen verschijnt, vertellen 
ons over aanrakingen en omhelzingen, die wel of niet waren toegestaan. Maria krijgt op de vroege 
ochtend in de tuin nog gezegd: ‘Raak mij niet aan’, zodat zij de opgestane Jezus niet vasthoudt hier 
op aarde. Maar Thomas mag later de wonden aanroeren zodat hij begrijpt dat Jezus werkelijk is 
opgestaan. Zo verschillend kan het zijn.  

Wij mensen hebben de brasa wel nodig waarmee wij elkaar de verbondenheid en liefde laten voelen. 
Ik wens ons dat dit al gauw weer volop mogelijk is. Tot dan wil ons een gebed op weg helpen:  

Uw liefde is sterker dan de dood, goede God. 
Waar wij denken dat geen weg meer begaanbaar is opent U voor ons nieuwe wegen. 

Wij ontsteken een licht en bidden 
voor mensen die bang zijn om de bedreiging van hun leven 

voor mensen die vrezen ziek te worden 
voor mensen die ziek zijn voor wie op sterven liggen. 

Wij bidden U, goede God, wees nabij. 
Neem ons allen bij de hand en leid ons door deze moeilijke tijden heen. 

(Maria Pfirmann) 
 

KERKDIENST MORGEN: 

Met zondag Quasimodogeniti, de zondag met de lange naam, eindigt het paasfeest. Wij lezen in de 
online kerkdienst een stuk uit het Johannesevangelie. Daarin vertelt de evangelist over een 
ontmoeting van de leerlingen met de opgestane Heer. U kunt deze kerkdienst zoals gewoon op onze 
website www.ebgnh.nl vinden of met de link bekijken die wij u via WhatsApp toesturen.  

Vanaf 11 uur nodigen wij ook weer uit voor een online koffietafel. Hieronder vindt u de link.  U kunt 
met uw mobiele telefoon deelnemen, maar met een tablet of computer (met microfoon en camera) 
is het fijner. Mogelijk is ook om alleen met geluid via de gewone telefoon deel te nemen. U belt dan 
met 020 794 6520 en geeft dan de volgende nummers in als daarom gevraagd wordt: 

Meeting ID: 858 2913 0543 | Passcode: 201134 

Link naar de online koffietafel 

 
KERKDIENSTEN IN DE KOMENDE WEKEN 
 
In de komende weken zullen wij langzaam weer beginnen met fysieke kerkdiensten, voorlopig alleen 
in de kerk in Haarlem. De planning ziet er voorlopig zo eruit: 
18 april:  online kerkdienst 
25 april:  fysieke kerkdienst in Haarlem (en uitzending via kerkomroep) begin 11.00 uur 
2 mei:   online kerkdienst 
9 mei:   fysieke kerkdienst in Haarlem (en uitzending via kerkomroep) begin 11.00 uur 
16 mei:  online kerkdienst 

http://www.ebgnh.nl/
https://us02web.zoom.us/j/85829130543?pwd=OWhXRmJaTWtjODNxTk9GWGxOK21mUT09
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23 mei:  fysieke kerkdienst in Haarlem (en uitzending via kerkomroep) begin 11.00 uur 
30 mei:  online kerkdienst 
6 juni:   fysieke kerkdienst in Haarlem (en uitzending via kerkomroep) begin 11.00 uur 
13 juni:  online kerkdienst 
20 juni:  fysieke kerkdienst in Haarlem (en uitzending via kerkomroep) begin 11.00 uur 
27 juni:  online kerkdienst 
4 juli:   fysieke kerkdienst in Haarlem (en uitzending via kerkomroep) begin 11.00 uur 
Dit rooster kan tussentijds aangepast worden als de situatie in ons land verbeterd of verslechterd . 
Voor de deelname aan een fysieke kerkdienst moet u zich tot donderdag van te voren opgeven bij zr. 
Bonoo (via telefoonnummer 072-562 1439 of via kantoor@ebgnoordholland.nl. Daarbij geldt: er 
kunnen maximaal 30 bezoekers in de kerk. En kom niet als u klachten heeft die op een 
coronabesmetting kunnen duiden. Mondkapje is verplicht.  
 
OVERIGE MEDEDELINGEN UIT DE EBG EN UIT ANDERE KERKEN:  
 
* Wij zijn dankbaar voor de twee vieringen van het heilig Avondmaal op Stille Zaterdag en de 
Paasochtendviering op 1e paasdag. Het was fijn om weer in de kerk bijeen te zijn en te vieren wat de 
Heer voor ons gedaan heeft. Op 1e Paasdag hebben wij tijdens dienst ook de overledenen zusters en 
broeders uit de afgelopen twee jaar herdacht. U kunt de dienst nog beluisteren op de pagina van de 
EBG op kerkomroep.  
 
* Wij danken voor de collecten in de maand maart. In totaal zijn er binnengekomen: 
Voor de 1e collecte (EBG Noord-Holland): €203,50; voor de diverse doelen van de 2e collecte: 
€272,50; voor de 3e collecte (kerkgebouw): €75,00. Alle gevers hartelijk dank. U kunt de collecte ook 
in de komende weken overmaken naar bankrekening NL68 INGB 0000 4713 80 t.n.v. Evangelische 
Broedergemeente. Geef a.u.b.  goed aan voor welk doel uw collecte bestemd is.  
 
* 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.  
 
* Paasactie 2021: Hoe is het gegaan met de paasactie van de Alkmaarse Raad van Kerken in 2021? 
Twee zaken vallen in het bijzonder op. Ten eerste het grote aantal aanvragen: er werden bijna 400 
adressen opgegeven van mensen (omgerekend zijn dat rond 420 volwassenen en 220 kinderen) die 
een extraatje goed kunnen gebruiken,  100 adressen meer dan vorig jaar. Ten tweede het geweldige 
bedrag aan giften: er is ruim € 8.000 binnengekomen. Dat maakte het mogelijk om aan alle  
aanvragen ook te kunnen voldoen. Alle particuliere gevers die hieraan bijgedragen hebben, danken 
wij hartelijk. Wij bedanken ook de diaconieën en charitatieve instellingen die de actie financieel 
steunden. 
Om u een idee te geven van hoe de attenties zijn ontvangen geef ik de volgende citaten uit reacties 
door. Van een ontvanger: “Hierbij wil ik u graag bedanken voor het lieve presentje wat ik laatst heb 
ontvangen. Al jaren lang ontvang ik rond pasen een doos met boodschappen, waar ik heel blij mee 
was. Helemaal toen de kinderen nog klein waren. Dit jaar een hema en jumbo bon. Ook superblij 
mee. Komt goed uit. Super lief en dank hiervoor.” 
Van iemand die namens een organisatie adressen doorgaf: “Van de betreffende gezinnen, alle rond 
het minimum bestaansniveau, hoorde ik dat zij heel blij verrast waren met uw gulle gift. Omdat het 
voor deze gezinnen moeilijk is om buiten het gezinsbudget iets extra's voor de Paasdagen te kopen is 
uw attentie meer dan welkom gebleken. Men verzocht mij nadrukkelijk u hiervan melding te maken 
en u hartelijk te bedanken. Graag bij deze.” 

mailto:kantoor@ebgnoordholland.nl
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20346
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20346
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Nog een reactie van een ontvanger: ”I hope this email finds you well. Thank you for the gift you sent 
me, It was very heartwarming and very motivating and It gave me the feeling of "Don't worry, we 

know that you are there       ". 
Wij hopen de paasactie volgend jaar opnieuw te kunnen houden. 
Namens het paasactieteam van de ARK Ria de Rijke 
 
* Uitnodiging boekbespreking De kracht van rust – Mirjam van der Vegt: In de afgelopen maanden 
hield ik met een groep geïnteresseerden uit de Zaanstreek twee keer een boekbespreking. Het boek 
is daarbij een middel om met elkaar van gedachten te wisselen over wat ons erin raakt en om van 
elkaars ervaringen te leren. De bijeenkomsten, die via Zoom worden gehouden, waren mooi, 
leerzaam en persoonlijk. 

De leesgroep heeft geen vaste samenstelling, maar per boek beslist een ieder zelf om wel of niet aan 
te haken. Hoe diverser het gezelschap, hoe leuker natuurlijk. Dan valt er meer van elkaar te leren. 
 
Ook in de komende weken gaan we weer een boek lezen. Dit keer is gekozen voor het boek De 
kracht van rust. 8 tegendraadse lessen over werk en het goede leven van Mirjam van der Vegt. 
Het boek won de Prijs Beste Spirituele Boek 2021 en gaat over wat rust nemen met je lichaam en 
geest doet. Het helpt je heel praktisch op weg in de zoektocht naar meer rust.  
 
Ook meelezen? 
– Meld je aan! Dat kan door te mailen naar hannekemalda@hotmail.com 
– Koop of leen het boek 
– Lees het boek (en maak intussen aantekeningen of onderstreep de hoogtepunten) 
Je krijgt dan een datumprikker toegestuurd, waarmee we met de groep tot een geschikte datum 
komen, ongeveer half/eind mei. 
Met vriendelijke groet, Hanneke Veurink-Malda Kerkelijk werker bij Menorah Zaanstad 
 
 
 
PASTORAAT: 
 
* Felicitaties: In deze dagen zijn met zr.Tjin-Sie – Baal en zr. Barron – Sedoc twee stonfutu’s van onze 
gemeente jaren. Wij wensen hen, maar ook al de andere jaren in ons midden Gods zegen toe voor 
deze dag en het nieuwe levensjaar. De paasvreugde valt samen met een voorzichtige hoop op 
versoepelingen van de lockdown. Grote feesten zijn nog niet mogelijk. Maar u heeft wel de 
mogelijkheid om enkele gasten te ontvangen. Wij wensen u dat u van iedereen extra kunt genieten 
die u komt zien.  
Wij feliciteren u met het lied: Wat de toekomst brengen moge.   
 
* Zegenwensen: Steeds meer zusters en broeders hebben hun eerste of zelfs tweede prik gehad. Wij 
horen  weinig voer bijwerkingen maar veel over de vreugde dat contacten weer mogelijk zijn. Wij 
wensen iedereen, die nog gevaccineerd moet worden dat het snel en zonder problemen gebeurt.  
De zusters en broeders, die ziek zijn of herstellen van een ziekte wensen wij Gods zegen en kracht 
toe. Wij bidden onder meer voor zr. Sadhoe uit Hoorn, die in de komende week een ingrijpende 
operatie moet ondergaan.  
Wij horen ook nog steeds van sterfgevallen in de families van onze gemeenteleden in Nederland en 
in Suriname. Wij leven met u mee en wensen u veel troost om het verlies te kunnen dragen. Wij 
bidden zo voor zr. Arda Friederich. Haar zoon is vlak na Pasen aan een besmetting met covid-19 
overleden.  
Wij wensen u Gods zegen een link naar een opvoering van de Deutsche Messe van Frans Schubert. 
Vooral het eerste deel is onder ons bekend.  

mailto:hannekemalda@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=fcOdPdsd2hk
https://www.youtube.com/watch?v=P9O0VLBhsRU
https://www.youtube.com/watch?v=P9O0VLBhsRU
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* Gebed gevraagd: Deze week hebben wij weer gebedsonderwerpen vanuit onze partnergemeente 
Neuwied ontvangen. Ze zijn geschreven door zr. Karen Wilson. Wij geven ze graag aan u door: 

We zijn erg dankbaar voor Pasen. Niet alleen dat de kracht van de verrijzenis op dit moment 
bijzonder belangrijk voor ons is, maar ook gewoon, heel praktisch, dat we Pasen hebben kunnen 
vieren. Met afgewisseld fysieke kerkdiensten en kerkdienst via telefoon konden wij met elkaar 
kerkdienst vieren. Op Paasmorgen waren we op de begraafplaats van de kerk - de blazers hadden de 
muziek van tevoren thuis opgenomen en wij konden het dan afspelen. En we konden eindelijk de 
overleden broeders en zusters van de afgelopen 2 jaar voorlezen. Bijna 40 mensen kwamen samen 
op het kerkhof.  

Wij zijn dankbaar dat bijna alle oudere broers en zussen ten minste 1X zijn gevaccineerd. Daarom ziet 
de situatie er voor ons als gemeente in de derde golf niet zo dramatisch uit als in de rest van het 
land. Ook de cijfers in Neuwied dalen weer.  

Wij zijn dankbaar dat wij nu weer bijeenkomsten kunnen houden in het bejaardentehuis en dat het 
ook mogelijk was om bezoeken af te leggen. We waren zelfs in staat Heilig Avondmaal te vieren. Voor 
het bejaardentehuis de eerste keer in meer dan een jaar.  

We vragen Gods zegen voor alle planningen in Oudstenraad. Er zijn veel zaken waar aan gewerkt 
moet worden. In verband met de komende periode zonder predikant is er veel te bespreken. Bidt 
alstublieft voor een goede verloop van de predikantswisselingen. We hebben wijsheid en kracht 
nodig voor al het werk dat gedaan moet worden. Er zijn veel zaken bij betrokken: Appartementen, 
administratie, kleuterschool, enz. Gewoon het dagelijkse leven - we hebben ongeveer 160 
appartementen te beheren.  Onze rentmeester is hier pas sinds oktober. We vragen om zegen voor 
zijn werk. 

De kleuterschool heeft het in de Coronatijd ook niet makkelijk. Bovendien is er een nieuwe wet op de 
dagopvang, die ook hoge eisen stelt aan de gebouwen. Onze kleuterschool directrice is Pamela 
Brings. Bid alstublieft voor haar en haar team. Op dit moment zijn er veel Corona uitbraken in 
kinderdagverblijven. We zijn tot nu toe gespaard gebleven, gelukkig.  

Bid alstublieft ook voor onze kerkmuziek. De koren mogen sinds de herfst niet meer bijeenkomen, 
zelfs niet buiten. Dit is erg moeilijk. Wij bidden dat in ieder geval buiten zingen en blaasmuziek weer 
spoedig mogelijk zal zijn.  

 

    

In de komende twee weken zal de overdracht plaatsvinden in onze gemeente. Ook de nieuwsbrief 
krijgt een nieuwe redactrice.  Ik wens zr. Anita Castillion veel zegen toe. Wilt u iets aan de 
nieuwsbrief toevoegen, dan neem tijdig met haar contact op. In de komende nieuwsbrief leest u hoe 
u dat kunt doen.  
 
Met vriendelijke groet   
Stefan Bernhard   
(10 april 2021).  


