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Beste zusters en broeders,   

Gaan de terrassen nu open of niet? Deze en andere vragen hielden ons de afgelopen week bezig. 
Leek op de persconferentie van dinsdag eindelijk een datum vast te staan, komt enkele dagen later 
de mededelingen dat niets vaststaat. Wij begrijpen het ergens wel, maar wij vinden dit heen en weer 
niet leuk. Er is geen duidelijke lijn, zo lijkt het.  

Maar de lijn is er wel. Er wordt steeds weer gezegd dat de druk op de ziekenhuizen niet te groot mag 
worden en dan moet je nog wachten totdat alles weer opengaat, maakt niet uit of je ingeënt bent of 
niet. Aan de andere kant lokt ons het mooie weer nu wel naar buiten en kunnen wij genieten van de 
natuur die uit de winterslaap ontwaakt. Voor de kerk in Haarlem en op vele andere   plekken is een 
tapijt van bloemen te zien en dat al maakt het hart blij.  

In het EBGN gezangboek staat een mooi lentelied, dat de pracht van de schepping beschrijft. Dat mag 
nu in ons hart zingen. Hier enkele coupletten:  

Ga uit, o mens, zoek uw vreugd, nu in de lente zich verheugt al wat er leeft op aarde! 
De gaarden zijn op 't schoonst gesierd, opdat gij 't lieve leven viert, dat God u openbaarde. 

 
De bomen staan in blad gezet, de aarde dekt haar naaktheid met een lichte groene wade; 

een tulp en narcis evenzo: veel heerlijker dan Salomo bekleedt ze Gods genade. 
 

En vogels, waar men hoort of ziet, de leeuw'rik zingt het hoogste lied, de zwaluw voedt haar jongen. 
De bronnen ruisen overal, loof Hem, in wie u eens voor al het leven is ontsprongen. 

 
God heeft zijn schepping goedgedaan, hoe zou ik zelf dan buiten staan? Hij heeft de dood verdreven. 

En ik zing mee, nu alles zingt, het lied dat overal weerklinkt, de lofzang om het leven. 
 

Hans Diepenbroek schreef in een tijdschrift het volgende over dit lied:  

Wie kent niet dat heerlijke gevoel: de zon schijnt, de vogels fluiten, je krijgt meteen zin om naar 
buiten te gaan. Het kan ook omgekeerd werken. Als het in je leven niet naar lente staat, omdat er 
zorgen zijn of omdat er verdriet is. De vrolijke lente roept dan juist verzet op of onverschilligheid. De 
zon, de bloemen, alles staat in schril contrast met je verdriet. Het lied begint met een aansporing: ‘Ga 
uit, o mens’. Lukt dat, om de deuren open te zetten, om tevoorschijn te komen, om naar buiten te 
gaan?  

In dit lied wordt gezongen dat het goed is om naar buiten te gaan, omdat de schepping goed is. Daar 
mag je als mens vreugde in vinden. Laat je meenemen door alles wat bloeit en zingt. Vier het leven!  

Paul Gerhardt (1607-1676) schreef in 1653 zijn lied ‘Geh aus, mein Herz, und suche Freud’. De 
oorspronkelijke tekst telt maar liefst 15 coupletten. Matteüs 6, 28 en 29 is zijn inspiratiebron 
geweest. Jezus zegt daar: ‘Kijk naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven 
niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als één van hen.’ Gerhardt vertaalt de 
lelies met bloemen uit zijn tijd: tulpen en narcissen. Bloemen die de voorboden zijn van het voorjaar.  

Jezus spreekt ook over de vogels. Ze zaaien niet en oogsten niet. Ze vullen geen voorraadschuren. Ze 
leven ‘gewoon’ uit de hand van de Heer. Ze maken zich geen zorgen. In de originele tekst van 
Gerhardt komen heel wat vogels voorbij: de leeuwerik, de duif, de nachtegaal, de ooievaar, zelfs de 
moederkip neemt haar kuikens mee naar buiten. Maar ook herten, reeën en bijen worden bezongen. 
Alle dieren komen tevoorschijn, de hele schepping doet mee, het is één groot feest. Wat kun je daar 
toch van genieten, die diversiteit en veelkleurigheid van de schepping.  
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Het lied stelt ook een vraag: ‘God heeft zijn schepping goed gedaan – hoe zou ik zelf dan buiten 
staan?’ Het is Pasen geworden. Durf ik dát ook toe te laten in mijn leven of blijf ik een 
buitenstaander? Dit lied is een uitnodiging om je longen vol te zuigen met levensadem en je te laten 
vullen met scheppingsvreugde.  

   

KERKDIENST MORGEN:  

Op 18 april vieren wij de zondag Miseriocordias Domini (de barmhartigheid van de Heer). Het is de 
zondag van de ‘Goede Herder’. In het woord voor de week zegt Jezus: ‘Ik ben de goede Herder’, in de 
kerkdienst belijden wij met woorden van Psalm 23: ‘De Heer is mijn herder’, en wij denken na over 
een Bijbeltekst uit Ezechiël 34, waarin God aan het eind zegt: ‘Jullie zijn mijn schapen, de schapen die 
ik weid; jullie zijn mensen en ik ben jullie God.’   

Het is een onlinekerkdienst. U kunt deze kerkdienst zoals gewoon op onze website vinden of via 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 u mobiele telefoon deelnemen, maar met een tablet of computer (met microfoon en camera) is 
het fijner. Er is ook een mogelijkheid 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: 857 4638  4384| Passcode: 201134  

Link naar de online koffietafel op 18 april 

 

KERKDIENST OP 25 APRIL  (mededeling van de OUDSTENRAAD) 

Wij stonden voor de volgende moeilijke opdracht: hoe neem je afscheid van een dominee in 
coronatijd? Het volgende is besloten met inachtneming van de RIVM-adviezen waarbij wij rekenen 
op uw begrip en medewerking:  

Op zondag 25 april is er om 11:00 uur een kerkdienst te Haarlem. In deze dienst mogen er maximaal 
30 personen aanwezig zijn (exclusief betrokkenen bij de dienst). Dit zal de laatste dienst zijn voor br. 
Stefan Bernhard in de EBGNH. Hij is vanaf mei aanstaande beroepen in Zeist. Zr. Anna Bernhard blijft 
nog tot en met december actief bij ons.  

Helaas kunt u niet meer aanmelden voor de kerkdienst. De beschikbare plaatsen zijn al bezet. Voor 
iedereen die aanwezig zal zijn belangrijk om te weten, dat helaas de verwarming in de kerk 
uitgevallen is en tot 25 april niet gerepareerd kan worden. Pas uw kleding daarop aan.   

Voor alle andere gemeenteleden de tip: U kunt op zondagochtend de kerkdienst meeluisteren via de 
pagina van de EBG Noord-Holland op kerkomroep. Ga op de site naar beneden en kies het juiste 
datum en tijd.  

Wilt u br. Bernhard op zondag nog spreken, dan kunt u graag aanschuiven bij een Zoom bijeenkomst 
op 25 april om 17.00 uur. Dat kan via de onderstaande link. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact 
op met br. Bernhard.   

Link naar de Meet and Greet op 25 april 
Meeting ID: 812 8855 2915 | Passcode: 201134 

https://us02web.zoom.us/j/85746384384?pwd=azJya1p2VlBvTmxEREd0VGI2cno2QT09
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20346
https://us02web.zoom.us/j/81288552915?pwd=dDdaM3p1aEt4L2NFM2tTZ3FhLzBqUT09
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Kunt u niet aanwezig zijn op zondag 25 april? In dat geval kunnen wij u van harte aanbevelen de 
onlinedienst van zondag 2 mei te volgen. Dan zal namelijk de dienst van 25 april worden 
uitgezonden.  

Zusters en broeders wat heeft u nog tegoed?  

Het echtpaar Bernhard heeft ons de afgelopen 15 jaar (muzikaal) gesteund, getroost, bemoedigd en 
onderwezen. Daarom hopen wij u in de toekomst te kunnen meedelen wanneer en waar het afscheid 
voor een groter gezelschap mogelijk is. We kijken net als u uit naar een samenzijn waar handen 
schudden, brasa’s geven, samen eten en drinken weer tot de mogelijkheden gaat behoren.   

Beste Stefan, Anna, Alrun en Ernestine voor nu geldt:  

Goodbyes are not forever 
Goodbyes are not the end. 

They simply mean I’ll miss you 
Until we meet again! 

De Oudstenraad van de EBG Noord-Holland.  

  

  

OVERIGE MEDEDELINGEN:   

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

---  

Van 1 mei tot en met 31 augustus is br. Denny Zinhagel de tijdelijke predikant van de EBG Noord-
Holland. Hij was tot zijn pensionering op 1 maart 2021 predikant van de EBG Rotterdam-Centrum  en 
is nu bereid om in onze gemeente te helpen.   

Hij zal in kerkdiensten voorgaan, de Oudstenraad ondersteunen en u bijstaan in uw pastorale vragen 
en noden. U kunt graag een beroep op hem doen voor een huisbezoek, een gesprek of als u een 
predikant nodig heeft voor een persoonlijke kerkdienst.  

U kunt br. Zinhagel bereiken onder telefoonnummer 06 4973 1844 of via e-mail: zinhagel@ebg.nl.  

---  

Wij werken aan, om de nieuwsbrief ook in de komende weken uit te laten komen. Misschien lukt dat 
niet meer wekelijks. Zr. Anita Castillion is bereid om daarin het voortouw te nemen. Maar ze heeft 
uw hulp nodig. Berichten voor de nieuwsbrief kunt u voortaan sturen naar acastillion@hotmail.com. 
Als uw bericht op woensdagavond bij haar is, dan kan ze deze opnemen in de nieuwsbrief.   

  

mailto:zinhagel@ebg.nl
mailto:acastillion@hotmail.com
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PASTORAAT:  

* Felicitaties: Wij wensen alle jarigen in onze gemeente van harte Gods zegen toe. Ook de zusters en 
broeders die een ander jubileum mochten vieren, feliciteren wij van harte. Br. en zr. Mecidi mochten 
zo hun 33e huwelijksdag vieren. Wij wensen u allen, dat de liefde van God uw onderlinge 
verbondenheid en uw levensvreugde voedt en dat u kunt genieten van de goede geven van het 
leven. Wij wensen u ook, dat u zich gedragen weet als het minder gaat.   

Wij feliciteren u met de song ‘The Lord is my Sheperd’, gezongen door Whitney Houston.     

* Zegenwensen: Ziekte en eenzaamheid maken nog steeds ons leven lastig. En dat ligt niet alleen aan 
corona. Wij wensen daarom de zusters en broeders, die last hebben van ziekte en verdriet veel zegen 
en sterkte toe. Wij wensen een iedere, die druk ervaart en dreigt daaronder te bezwijken, dat de 
lasten verlicht worden. God is met u, als een goede Herder.   

Wij wensen u Gods zegen met gospels gezongen door Aretha Franklin.     

* Gebed gevraagd: Deze week vragen wij uw gebed voor alle mensen die als ‘Herders’ 
verantwoordelijkheid dragen in de kerken en leiding geven aan geloofsgemeenschappen. Wij bidden, 
dat zij hun ambt zo uitoefenen dat zij anderen dienen en helpen. Wij bidden, dat zij niet in verleiding 
komen om hun macht te misbruiken, eigen winst na te jagen of de mensen, die hun toevertrouwd 
zijn misbruiken. Wij bidden,. dat zij het Woord van God zuiver verkondigen in woord en daad.  

Wij danken, dat God broeders en zusters in zijn dienst roept en zijn Woord aan mensen 
toevertrouwt. Wij bidden dat deze voorgangers zich gedragen weten door de voorbeden en 
ondersteuning van de gemeenteleden. 

    

Ter afsluiting een lied over het leven in navolging van de Goede Herder. Heleen Posma heeft het 
geschreven en Anna heeft de tekst aangepast, zodat hij op de melodie van ‘Wat de toekomst 
brengen mogen’ gezongen kan worden. U hoort het lied in de kerkdienst van 18 april.  
 

Blijf vertrouwen op de Herder. Bij Hem kom je niets tekort. 
Zijn spoor brengt je voeten verder naar het gras, dat niet verdort. 
Daar, in liefd’, mag jij bepalen, Hij wijst jou slechts, waar te gaan. 

Op die weg kan jij niet dwalen en jouw leven krijgt nieuw baan. 
 

Blijf vertrouwen al je dagen! Ook door nacht en ontij heen 
wordt het licht vooruit gedragen en voel jij je niet alleen. 

Leid met aandacht heel je leven! Word je gaandeweg gewaar 
dat jou mensen zijn gegeven tot een zegen voor elkaar! 

 
Met vriendelijke groet   
Stefan Bernhard   
(17 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=GWc_GqIu7oo
https://www.youtube.com/watch?v=HVMeRULuUB4
mailto:ledenadministratie@ebgnoordholland.nl

