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Voorwoord  

In december 2019 schreef de voorzitter van de Oudstenraad in de Vierklank, ons kerkblad: ‘We staan 

aan de drempel van 2020. Voor mij wordt dit een jaar van verandering. Een jaar met onzekerheden. 

Dat wat mij vertrouwd en bekend was, staat op losse schroeven. Mijn enige houvast is mijn geloof!’ 

Achteraf gezien bleken dat profetische woorden te zijn, want het jaar 2020 werd in der daad een 

jaar, waarin veel veranderde en alles wat zeker leek op losse schroeven kwam te staan. De komst van 

covid-19 heeft onze manier van leven en van kerk-zijn diep beïnvloed. In dit jaarverslag zal dat op 

verschillende plekken duidelijk worden.  

Tegelijkertijd is dit het laatste jaarverslag, waarin de vier deelgemeenten apart van elkaar bijdragen. 

Het was daarom ook een jaar waarin wij afscheid hebben genomen van twee kerken waarin wij kerk-

diensten gevierd hebben en het jaar waarin wij een nieuwe structuur hebben ontwikkeld, die niet 

meer in vier deelgemeenten werkt, maar als één gezamenlijke EBG Noord-Holland. In dit verslag is 

daarom ook over afscheid en een nieuw begin te lezen. 
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Lokaal 

Alkmaar 

 

 

Op 1 maart was de viering van Wereldgebedsdag.  

De viering was voorbereid: vrouwen uit Zimbabwe met het thema:’ Sta op en ga’. Iedereen kreeg bij 

binnenkomst een glas water uit aardewerkpotten, als welkomst gebaar zoals het in Zimbabwe ge-

bruikelijk is. In het thema werd de geschiedenis van Zimbabwe in de loop der jaren toegelicht. 

De dienst werd opgeluisterd door het gospelkoor Expression of Joy. 

Installatie zr. S. Treu 

Per 1 juni heeft het Provinciaal Bestuur zr. Treu benoemd tot 

pastoraal werker in de EBG Nederland. Zij is niet aan een ge-

meente verbonden, maar heeft een kerkelijke zending gekre-

gen voor haar werk als geestelijke verzorger in de thuiszorg en 

voor het pastoraat aan Nederlandse gedetineerden in het bui-

tenland. In de kerkdienst van 6 september is zij geïnstalleerd 

als pastoraal werker en heeft zij de zegen ontvangen voor haar 

werk als geestelijke verzorger. 

De rest van het jaar werden de kerkdiensten in verband met 

Covid-19 anders beleefd. Er mochten 30 bezoekers in de dienst aanwezig zijn. Van tevoren moest 

men zich aanmelden voor deze dienst. De dienst werd toen opgenomen en kon men dit van huis uit 

online beluisteren. 

Ouderen bleven in het begin weg; men was angstig om de kerk te bezoeken. Enkele opmerkingen van 

gemeenteleden waren: 

- ik vind hier niets aan, zachtjes zingen met een mondkapje op 

- je vervreemdt van elkaar 

- de warmte onder de mensen is weg 

- zo zakelijk, kil, koud  

- het virus drijft ons uit elkaar 

Afwisselend werden kerkdiensten gehouden in de deelgemeenten. 

 



  

Pagina 6 

Raad van bijstand 

Online vergaderen heeft slechts één keer plaatsgevonden. Door de maatregelen van Covid-19 was 

het niet mogelijk om fysiek te vergaderen. Bij sommigen werd het als prettig ervaren en kostenbe-

sparend. Voor de ouderen onder ons was het lastig om zich aan te melden bij de online meeting. 

Daarna hebben wij nog twee keer fysiek kunnen vergaderen. 

Ervaringen die ons het meest zijn bij gebleven zijn: 

- Fysiek contact was er niet; er mag niet geknuffeld worden. 

- Telefonisch contact onder gemeenteleden werd iets frequenter. 

- “Kresnetie”-viering van 24 december is niet fysiek gevierd; dat hebben wij enorm gemist.  

Wij verwachten en hopen dat er in 2021 normaal gekerkt kan worden. 

Verder hopen wij elkaar weer normaal te mogen begroeten met een handdruk of een brassa en na 

de kerkdienst bij te kunnen praten onder het genot van een kop thee/koffie/cake. 

Hoe wij naar de toekomst kijken? 

- Door open te staan voor de nieuwe dingen die komen gaan. 

- Dat God wil, dat we groen en fris blijven en veerkracht hebben als een palmboom. 

- In geloof dat de overbruggingsperiode goed verloopt en dat onze nieuwe predikant zich heel 

gauw bij ons thuis zal voelen. 
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Haarlem 

Inleiding 

Door de uitbraak van het coronavirus is het voor het organiseren van diensten en andere bijeenkom-

sten een vreemd jaar geworden. Daar hebben we onze weg in moeten vinden, maar met de nodige 

creativiteit is er veel tot stand gekomen. 

Terugblik 

Regionale diensten afwisselend in Haarlem en Alkmaar en in de 2e helft van het jaar ook in Hoorn en 

Zaandam. 

Tussen de twee lockdown periodes waren er fysieke diensten met op 1,5 mtr afstand max. 30 kerk-

gangers in de kerk. De onlinediensten werden op een doordeweekse dag opgenomen en waren te 

zien op zondag via de website van EBGNH of YouTube. Dit is mede te danken aan de ondersteuning 

van enkele gemeenteleden en de inzet van br. Van Aken die na de opname in de kerk, thuis verder 

aan de slag ging  met de montage, zodat we zondag online de dienst konden bekijken en beluisteren. 

Het verzamelen van collectes ging ook anders, niet via de collecteschaal maar alleen via de bank. Dit 

kon ook met een overschrijving via de QR code die bij de onlinediensten werd geplaatst. Tijdens de 

fysieke diensten was het nog wel ouderwets verzamelen en na de dienst geld tellen. 

Andere activiteiten 

• Van de 6 Vastenmaaltijden die gepland waren zijn er 3 afgelast vanwege corona en omdat 

onze kerk nog niet ingesteld was op de 1.5 meter afstand. 

• Het koor had zich verheugd op het Koortreffen in mei in Amsterdam. Helaas kon dat niet 

doorgaan en in juni is ons bezoek aan onze partnergemeente Neuwied ook niet doorgegaan.  

• De bezinningsdag op 31 oktober. in Callantsoog hebben we voorbij laten gaan. Wel is de 

wrokomandienst op de dag daarna doorgegaan in Alkmaar. Het was toch een andere sfeer. 

Het gezellig samenzijn de avond daarvoor en de afsluiting met een film hebben we moeten 

missen. 

• De keti-kotiviering is regionaal gevierd in Alkmaar, zo ook de augustusmaandviering en het 

oogstfeest. Gezellig maar toch anders. 

• Het Zendingsfeest op 12 september viel dit jaar samen met de Open Monumentendagen. 

Ons alternatief op het Zendingsfeest was een afhaalmaaltijd te verzorgen voor onze gemeen-

teleden en andere belangstellenden tegen een kleine vergoeding. Ca. 65 mensen hadden een 

maaltijd besteld die zij via een andere ingang konden ophalen omdat de deuren van de kerk 

ook geopend waren voor bezoekers van de Open Monumentendagen. Met het instellen van 

tijdsloten konden we op deze dag zo'n 60 bezoekers ontvangen. Het geld van de afhaalmaal-

tijden was ten behoeve van het ZZG. 

• Met onze Advent familiemiddag is het wel gelukt om fysiek een activiteit te organiseren voor 

maximaal 30 personen in de kerk van Haarlem. Het was een gezellige middag, geheel co-

ronaproof. We deden een quiz over onze kennis van de Bijbel en de EBG. Daarnaast konden 

gemeenteleden een maaltijd bestellen die ze konden ophalen of meenemen na afloop. Hier 

was ook veel interesse voor. 

• De diensten rondom Kerst en de jaarwisseling waren online. 
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Toekomst 

Dit jaar staan er veel veranderingen te gebeuren, zoals de predikantswisseling, het samenvoegen van 

de deelgemeenten en de daarmee samenhangende financiële administratie. 

Met welke plannen en verwachtingen bent u 2021 begonnen? 

Als we terug blikken zien we dat er ondanks alles toch veel gerealiseerd is, zoals de start van de sa-

menvoeging van de deelgemeenten ; de nieuwe beleidsstructuur en de predikantswisseling. Span-

nend is hoe dit verder zijn beslag krijgt in de loop van het jaar. De financiële administratie en dan met 

name de verwerking van de collectes was het afgelopen jaar niet makkelijk, toch is het gelukt om het 

goed op orde te krijgen. 

Met een zorgelijke blik, maar ook met het vertrouwen dat God ons zal leiden, kijken we daarom 

hoopvol naar de toekomst ondanks al die veranderingen die op stapel staan. 

Hoe heeft u in de deelgemeente of groep op de coronacrisis gereageerd? Welke ervaringen zijn ons 

het meest bijgebleven? 

In Haarlem hebben we met name gekeken naar wat het ons gebracht heeft (mooie en minder mooie 

momenten), en wat hebben we moeten missen. De Corona brengt moeilijke momenten en veel on-

zekerheden met zich mee. Niets is meer vanzelfsprekend. Het “samen kerken”,  is weggevallen. We 

moeten nu meer dan vroeger een beroep doen op onze creativiteit. Zo hebben we kunnen ervaren 

en genieten van de leuke dingen die hieruit zijn voortgekomen. Bijvoorbeeld onze Kerstnachtviering 

was niet fysiek maar wel met een kaarsje, kaartje en een praatje aan de deur bij onze gemeentele-

den. Bijzonder is ook de Koffietafelgesprekken op de zondagochtend na de onlinedienst. Ook hier-

voor hebben we een creatieve invulling gevonden door met elkaar in gesprek te gaan over wat ons 

bezighoudt in deze tijd. Via Zoom konden we elkaar zien en spreken. Daarvoor worden verschillende 

hulpmiddelen ingezet zoals de spreuken op de theezakjes of het anitri kaartspel. Maar ook een lied 

dat ons terugbrengt in de tijd van toen. Wel missen we onze kooroefening op de zondagmiddag. Dit 

hopen we binnenkort geheel coronaproof weer op te pakken. Ook het fysieke contact met onze ge-

meenteleden is een gemis.  We moeten het voorlopig maar doen met de ochtendgroetjes en appjes 

die we naar elkaar sturen. Maar ook de ochtendgroet met overdenking van br. Bernhard is welkom. 

De boodschap die je meekrijgt bepaalt hoe je de dag doorkomt. De Lijdenstijd is ook anders dan 

normaal en wordt anders beleefd. Niet met elkaar, zoals bij de Vastenmaaltijden, het voelt daarom 

ook anders. 

Voor enkele gemeenteleden die bij de opnames van de onlinediensten zijn is het gemis vooral het 

samenzijn na de kerkdiensten. Terwijl anderen meer rust ervaren doordat er momenteel minder 

kerkelijke activiteiten zijn waardoor ze meer ruimte hebben voor andere sociale activiteiten.   

De fysieke activiteiten liggen nu stil, zoals de vergaderingen van de Raad van Bijstand en de Oudsten-

raad . Deze overleggen lopen sinds vorig jaar via Zoom, dus online en op afstand. Voorlopig zullen we 

het daar maar mee moeten doen.  Ook daar heeft onze lieve Heer de hand in. Via de wekelijkse 

nieuwsbrief hebben we toch nog de mogelijkheid om geïnformeerd te blijven over de actualiteiten 

en via het kerkblad.  

Gaan we terug naar de tijd vóór Corona: zonder mondkapjes en social distancy? Misschien moeten 

we voorzichtig beginnen te wennen  aan – noem het maar “het Nieuwe Nu”. 
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Hoorn  

Met een dubbelgevoel maak ik dit jaarverslag. 2020 was het jaar van een goede start, pandemie Co-

rona en sluiting van de locatie EBG Hoorn. Een jaar van veranderingen dus. Veranderingen in het 

leven van mensen over de hele wereld. 

In Hoorn voelden wij de gevolgen van het veranderingsproces in onze gemeente. De vieringen zijn nu 

op de 2e zondag van de maand in Hoorn en op andere zondagen kunnen onze kerkgangers afwisse-

lend naar Haarlem, Alkmaar of Zaandam. Dit, met ingang van 1 januari 2021. 

De Nieuwjaarsdienst in januari was een regionale dienst in Alkmaar. 

In februari was er 1 preekdienst onder leiding van zr. Chr. Welschen. 

In maart kwam er een stop en konden we wegens Corona onze fysieke diensten en activiteiten niet 

voortzetten. De Ma Awytia bijeenkomst, de bijbelstudie, ook Zin in Hoorn kon niet doorgaan.  

Van maart tot en met juni zijn er geen vieringen geweest. 

Vanaf juli mochten we weer voorzichtig kerken maar waren er geen vieringen in Hoorn. Enkele 

Hoornse gemeente leden hebben in de periode juli t/m september diensten in Alkmaar bijgewoond. 

Zr Treu, pastoraal werker in EBG Nederland, heeft haar stage in Hoorn gedaan en werd op 6 septem-

ber geïnstalleerd. De leden van de raad van bijstand en gemeente leden waren ook hierbij aanwezig. 

In de maanden oktober en november zijn er enkele vieringen in Hoorn geweest. Voor deze vieringen 

moest er een aanmelding plaatsvinden en  werden er mondkapjes gedragen. 

Op 13 december was er een kinderdienst onder leiding van een zuster uit Hoorn. Dit was tevens de 

laatste viering in Hoorn. Vlak voor kerst zijn er tasjes rondgebracht met daarin een kerstkaars, in-

structies voor de online kerstviering en een aandenken van EBG Hoorn. 

We zijn de Heere God dankbaar voor alle mooie jaren waarin wij mochten kerken in Hoorn. De Raad 

van bijstand dankt een ieder voor hun inzet en aanwezigheid. We zullen de speciale momenten met 

elkaar hier missen, de kerstconcerten en andere speciale vieringen. 

Wij wensen Br. Bernhard succes in zijn nieuwe functie en zeggen tot ziens in de andere deelgemeen-

tes. 
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Zaanstad/Purmerend 

Inleiding  

De Maartenkerk, bevindt zich in het centrum van Zaandam. De kerk wordt gehuurd van de Evange-

lisch Lutherse Gemeente (ELG). 

Helaas heeft Corona ons kerkelijk samenkomen in deze mooie gerenoveerde kerk dusdanig ver-

stoord. Hierdoor waren wij genoodzaakt dit jaar grotendeels online de diensten bij te wonen. Het 

was ook het laatste jaar dat wij diensten zouden houden in Zaandam daar wij vanaf 2021 in Alkmaar 

en Haarlem zullen gaan kerken. Des te zuurder was het voor onze gemeente dat wij geen afscheid 

hebben kunnen nemen van de kerk waar velen kerkgangers mooie, dierbare en emotionele herinne-

ringen aan hebben. 

Bijzondere Activiteiten 

Met Moederdag heeft een van onze zusters ervoor gezorgd dat alle zusters een mooie kaart mochten 

ontvangen. Dit was een welkome attentie.  

Ook de bijzondere vieringen waren dit jaar online. Met als hoogtepunt de kerstnachtdienst. Van te-

voren hadden de leden een mooie kaart en kaars aan huis ontvangen.   

Kringen 

De Gebedsgroep “De Zwakke kracht” olv zr. Anna Bernhard is vanaf januari niet meer samengeko-

men.  

De Gebedswacht olv een zuster uit Zaandam heeft ondanks de coronacrisis wel plaatsgehad. Deze 

belangrijke gebedsketen was juist in deze moeilijke tijd van belang.  

Ontwikkelingen in de gemeente en de Raad van Bijstand.  

Via Zoommeetings heeft de RvB zo nu en dan vergaderd. Vanwege het besluit van de Oudstenraad 

om niet fysiek te kerken was het niet noodzakelijk om dikwijls te vergaderen. De RvB leden blijven in 

verband met een soepele overgang naar de nieuwe bestuurlijke organisatie nog wel in functie tot 

nader orde. 

Met welke plannen en verwachtingen bent u 2021 begonnen?   

Wij hopen op een mooie afscheidsreceptie in de kerklocatie te Zaandam. Maar kijken vervolgens uit 

naar een door alle EBG’ers in Noord-Holland gedragen kerk van de EBG op de locaties Alkmaar en 

Haarlem. 

Hoe heeft u in de deelgemeente of groep op de coronacrisis gereageerd? 

Enkele zusters hebben het contact op gepaste wijze in stand weten te houden, er is aardig wat ge-

beld met elkaar. Toch zijn er ongetwijfeld enkele kerkgangers die door de coronacrisis tussen wal en 

schip zijn beland.  Dit is zorgelijk we moeten goed kijken wie dit zijn en hoe wij ze weer aan boord 

krijgen? 

Welke ervaringen zijn u het meest bijgebleven?  

De informatieve nieuwsbrieven. De telefoontjes van zusters om te informeren naar elkanders wel en 

wee. De kwalitatief goede online diensten. 
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Hoe kijkt u naar de toekomst?  

Een belangrijk zorgpunt is dat het ons ontbreekt aan voldoende vrijwilligers. Dus de wens voor de 

toekomst is dat er nog meer vrijwilligers zich zullen aanmelden. Een te kleine groep (die het al veel te 

lang doet) moet nu te hard werken en dat eist zijn tol. 

De hoop is dat na deze sociale ontwrichting veroorzaakt door de corona crisis de bijeenkomsten weer 

volop bezocht gaan worden en dat de gemeente Noord-Holland een sociaal en financieel sterke EBG-

gemeente mag worden waar eenieder graag gezien en gehoord wilt worden met in ons stralende 

midden Onze Vader! 
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Regionaal 

Uit de vergaderingen van de Oudstenraad 

Ook voor de Oudstenraad was het een bijzonder jaar. De in totaal zes gewone vergaderingen vonden 

voor een groot deel online via het platvorm Zoom plaats. Dat vroeg om de nodige aanpassingen van 

de agenda en manier van vergaderen.  

Aan het begin van het jaar was duidelijk dat 2020 een jaar van overgang zou worden, waarin twee 

kerkplekken gesloten zouden worden, de administraties van de deelgemeenten bij elkaar gevoegd 

moesten worden en de nieuwe structuur voor het gemeentewerk ontwikkeld moest worden. 

Deze onderwerpen kwamen op een aantal vergaderingen aan de orde. Maar dit proces werd ver-

traagd door de komst van het Covid-19 virus. De Oudstenraad kon niet zo voortvarend werken als 

gedacht en het ontwikkelen van de plannen en het nemen van de besluiten had meer tijd nodig dan 

voorzien. Door het stilvallen van het gemeentewerk konden de genomen besluiten ook langzamer 

uitgevoerd worden dan wij gewild hadden. Zo zijn wij wel begonnen met het samenvoegen van de 

bankrekeningen, maar hebben de financiële administratie nog niet kunnen stroomlijnen. Wij zijn 

feitelijk gestopt met de kerkdiensten in Hoorn en Zaandam, maar moeten de officiële afscheidsdien-

sten nog laten plaatsvinden. Wij hebben de grote lijnen van de nieuwe bestuursstructuur uitgewerkt, 

maar moeten deze nog implementeren.  

Door de coronacrisis werden vergaande besluiten van de Oudstenraad gevraagd. Wij moesten beslui-

ten of en hoe wij het werk in de gemeente en daarin het bijzonder de kerkdiensten voortzetten kon-

den. De landelijke kerk heeft ons van adviezen voorzien, maar ook veel ruime gegeven om deze ad-

viezen op de situatie van de gemeente toe te passen. Dat hebben de bestuurders soms als grote druk 

ervaren, want de verantwoordelijkheid drukte zwaar op de schouders terwijl de informatie waarop 

de besluiten gebaseerd konden worden, schaars was.  

De Oudstenraad heeft toch de nodige besluiten kunnen nemen en duidelijke sturing aan de gemeen-

te kunnen geven. Dat is te danken aan de inzet van de bestuursleden en aan de deskundigheid en 

ervaringen die iedereen uit de eigen werkomgeving kon in brengen. 

Het zal ook duidelijk zijn dat vele van de geplande activiteiten en evenementen niet door konden 

gaan. Het gemeenteleven was beperkt mogelijk. In vele opzichte hebben wij als gemeente een pas op 

de plaats gemaakt. En dat was niet alleen negatief. Het gaf ook de ruimte om aandacht te schenken 

aan de persoonlijke omstandigheden van de leden van de Oudstenraad, van wie in familie en gezin, 

op het werk en door veranderingen, ziekte  en sterfgevallen veel gevraagd werd. 

Aan het eind van het jaar werd ook nog een ander onderwerp dringend. Het provinciaal bestuur had 

besloten om de huidige predikant van onze gemeente te verplaatsen. Na 15 jaar in de EBG Noord-

Holland te hebben gewerkt zullen br. en zr. Bernhard per 1 mei 2021 naar de EBG Zeist verhuizen. 

Voor de meeste leden van de Oudstenraad was dat een onbekende situatie. Er moest veel nagedacht 

worden over wat de taak van de Oudstenraad in zo een situatie was. Het bleek dat de taak beperkter 

dan in andere kerken, maar toch belangrijk is. Eind 2020 kwam het Provinciaal bestuur met een voor-

stel voor een mogelijke opvolger. De Oudstenraad heeft kennis met Karen Wilson en haar man Sa-

muel kunnen maken en heeft graag ingestemd met hun komst naar onze gemeente. In 2021 zal de 

predikantswisseling plaats moeten vinden, met enkele maanden zonder vaste predikant.  
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In deze tijd zal de Oudstenraad meer dan anders ook in details leiding moeten geven aan de gemeen-

ten. Ook daarom is besloten om de geplande verkiezingen van twee leden van de raad uit te stellen 

en pas later over een nieuwe samenstelling van de raad te besluiten.  

Op alle vergaderingen kwamen ook steeds weer financiële stukken op tafel. De nieuwe invulling van 

de financiële administratie kwam langzaam tot stand waardoor wij niet altijd de nodige stukken op 

tijd klaar hadden. Maar wij waren ons er wel van bewust, dat wij voorzichtig met de uitgaven moes-

ten zijn en waren dankbaar voor de inkomsten die ook in deze corona-tijd binnen kwamen.  

Na deze algemene opmerkingen geven wij hier een samenstelling van de belangrijkste onderwerpen 

per vergadering: 

13 februari: Op de vergadering kwamen vooral technische vragen uit de administratie aan de orde en 

werd de medewerkersvergadering van 14 maart voorbereid. Ook de veiligheid van het kerkgebouw 

in Haarlem bij calamiteiten was een onderwerp.  

16 april: Toen bespraken wij de resultaten van de medewerkersvergadering van 14 maart over het 

proces van EBGNH 2.0. Daarbij werd duidelijk dat de meeste leden van de Raden van bijstand inza-

gen, dat de sluiting van de twee kerkplekken in 2021 en de samenvoeging van de administratie nodig 

zijn, maar nog vragen over de uitvoering van de besluiten hadden. Er werden op de medewerkers-

vergadering drie voorstellen voor de nieuwe structuur van de EBGNH gepresenteerd en besproken. 

De Oudstenraad heeft besloten in de zomer deze voorstellen verder met de Raden van bijstand te 

bespreken en dan in het najaar met een besluit te komen. 

Een ander belangrijk thema was die uitwerkingen van de Covid-19-pandemie voor de EBG Noord-

Holland en de nodige aanpassingen in ons jaarrooster. Sinds 15 maart waren wij gestopt met alle 

activiteiten en hebben kerkdiensten via internet verspreid. Over het algemeen was de Oudstenraad 

tevreden over de manier hoe de predikanten en de vrijwilligers op het uitbreken van de pandemie en 

de lockdown gereageerd hebben. De grote evenementen, die in 2020 waren gepland, werden eerst 

verschoven en later in het jaar allemaal geschrapt.   

11 juni: Omdat na de eerste lockdown met begin van de zomer er weer kerkdiensten in alle vier 

deelgemeenten zouden plaatsvinden, heeft de Oudstenraad uitgebreid over de nodige maatregelen 

en procedures gesproken. Er werden ook plannen gemaakt hoe onze gemeente deel kon nemen aan 

het alternatieve zendingsfeest en aan de open monumentendagen, beiden in september. 

27 augustus: Ná de zomer heeft de Oudstenraad de kerkdiensten geëvalueerd. De kerkdiensten zijn 

met in achtneming van de voorschriften van de RIVM goed verlopen en er hebben zich weinig pro-

blemen voorgedaan. Er werd besloten tot een voortzetting van de kerkdiensten volgens het eerder 

opgestelde protocol. 

Twee leden van de raad deden verslag van hun gesprekken met de Raden van bijstand over de nieu-

we structuur van de EBG Noord-Holland. Er was een duidelijk keuze voor een bestuursmodel. De 

Oudstenraad besluit om dit model op een extra vergadering later in het najaar verder uit te werken. 

Wij spraken ook uitgebreid over de communicatie van de besluiten naar de leden toe, nu de algeme-

ne ledenvergadering niet plaats heeft kunnen vinden. In deze communicatie moest de nieuwe weke-

lijkse nieuwsbrief een belangrijke rol spelen.  

Op de vergadering kwam ook de predikantswisseling aan de orde, want het Provinciaal bestuur had 

de raad inmiddels daarover geïnformeerd. Nu was het aan de Oudstenraad om enkele aandachts-
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punten te formuleren voor de gesprekken van de Provinciaal bestuur met mogelijke opvolgers van 

br. Bernhard.   

8 oktober: Op deze vergadering werd nog eens het protocol voor de kerkdiensten tegen het licht 

gehouden en aangescherpt. Br. Bernhard informeerde de raad ook over plannen voor de kerstdienst 

die online zal plaatsvinden. De Oudstenraad kon zich in deze plannen vinden.  

Verder hebben wij gesproken over de voorbereiding van een extra vergadering met de Raden van 

bijstand, waarop de nieuwe bestuursstructuur verder uitgewerkt zou worden.  Na 8 oktober werd 

echter duidelijk, dat een grote vergadering niet door kon gaan door. Wij hebben daarom in een extra 

oudstenraadsvergadering eind oktober gepland om in kleinere kring de plannen te concretiseren. 

Op de oktober vergadering heeft de Oudstenraad ook over de eigen samenstelling gesproken.     

Twee leden zaten aan het einde van de hun termijn. Er werd besloten om de verkiezingen uit te stel-

len totdat de meest noodzakelijke veranderingen achter de rug zijn. Zo kon de continuïteit van het 

bestuurlijk werk gewaarborgd worden. 

3 december: Sinds de laatste vergadering hadden twee belangrijke bijeenkomsten plaatsgevonden: 

een gesprek met br. Welschen van het Provinciaal Bestuur over een mogelijke nieuwe predikante 

voor de EBG Noord-Holland en een extra vergadering voer de nieuwe structuur.  

De eerste indrukken van de nieuwe predikante waren zo goed dat de Oudstenraad graag kennis met 

haar wilde maken. Deze kennismaking werd gepland en de vragen die dan besproken moesten wor-

den geïnventariseerd.  

Twee dagen later was een Zoomgesprek met zr. en br. Wilson. Na dit gesprek kon de Oudstenraad 

vaststellen dat zr. Wilson een goede voorganger voor onze gemeente zou zijn.   

De eerder uitgewerkte nieuwe structuur voor onze gemeente riep toch nog enkele vragen op.          

Wij besloten om deze vragen schriftelijk te beantwoorden en in 2021 nog een keer daarop terug te 

komen.  

Verder bespraken wij de jaarplanningen 2021 met de nodige voorbehouden. Wij wisten immers niet 

hoe zich de Corona-pandemie verder zou ontwikkelen. Met het besluit om in de eerste onlinekerk-

dienst van 2021 een nieuwjaarstoespraak van de Oudstenraad op te nemen, sloten wij dit jaar af. 
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Kinderkerk 

Dit stuk is geschreven vanuit een kinderkerk medewerkersrol. Twee zusters waren de kinderkerk 

medewerkers van Haarlem. Begin december 2020  heeft een van hen een gesprek gevoerd met onze 

contact persoon voor het jeugdwerk in de Oudstenraad, waarin ze heeft aangegeven dat ze vanwege 

gezondheidsredenen een stap terug doet wat betreft het kinderkerkwerk. 

Kinderkerk in de Coronacrisis 

Eén van de Landelijke Jeugdwerkers binnen de EBGN heeft ons vóór de coronacrisis heel goed bege-

leid en bijgestaan met het organiseren van de kinderkerk diensten tijdens de regionale diensten en 

de speciale kerkelijke feestdagen. Het was heel fijn om de kinderen weer te ontmoeten. Wat heel 

teleurstellend is, is dat er geen continuïteit is binnen het werk. Dat is heel frustrerend. De bereik-

baarheid van de kinderen tijdens de Coronapandemie verliep moeizaam. Kinderen werden soms of 

niet aangemeld voor de kinderkerk. Tijdens de Coronacrisis hebben we een brief naar de kinderen 

gestuurd om vol te houden in een tijd waarvan we geen idee hadden hoe het zou verlopen. Een wer-

ker heeft ook een verhaal verteld dat ook online in de kerkdienst werd opgenomen. 

De online Kindertheologie Bijbelstudies in Coronatijd 

Op initiatief van de jeugdwerker hebben we een reeks Bijbelverhalen voorbereid en uitgewerkt. Via 

Teams Microsoft hebben we de verhalen om de beurt aan elkaar  gepresenteerd met als opbouw: 

inleiding ( vb. uitleg van een Bijbeltekst) kern (het verhaal) en slot (een lied of gebed). Het materiaal 

dat we gebruikten komt van de Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap (De Bijbel Basics). Het was een 

manier om aan onze ontwikkeling te blijven werken, maar ook om te overleggen hoe dit materiaal 

gebruik kan worden in de kinderkerk. Broeder Bernhard heeft ons bijgestaan bij het uitleggen van de 

verschillende teksten en op welke manier we het naar de kinderen toe konden vertalen. 

Plannen en verwachtingen 2021 

Verbeter punten kinderkerk: begeleiding in de vorm van een overleg en evaluatie met de medewer-

kers. Samenstellen van een activiteitenplanning en Bijbelstudies. Wij hebben heel erg ons best ge-

daan om ons steeds voor te bereiden voor de kinderkerk, maar met weinig resultaat. Met de beoog-

de nieuwe structuur van de EBG Noord-Holland is het de tijd voor de werving van nieuwe kinderkerk 

medewerkers. Een vrijwilliger geeft hierbij aan te stoppen met het kinderkerkwerk. Ze denkt nog na 

in welke van de zes nieuwe teams zij kan aansluiten om een bijdrage als vrijwilliger te leveren. De 

andere vrijwilliger zegt: ‘Aals er een beroep op mij wordt gedaan om een verhaal voor te lezen heb ik 

er geen problemen mee. Ik stop er wel mee in verband met mijn gezondheid. Het is fijn werken, 

maar als je eerst wel en dan niet kan is het lastig, want ik hou ervan om me in te zetten en als je dat 

niet optimaal kan doen is het lastig. Ik vind het echt jammer’. 
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Vrouwengroep ‘De Fakkel’ 

De Vrouwengroep De Fakkel heeft het afgelopen jaar door coronacrisis slechts  1 (één) activiteit  
georganiseerd. Op 1 maart hebben wij in Alkmaar de Wereldgebedsdag gehouden. De liturgie is door 
de vrouwen uit Zimbabwe gemaakt met als thema “Sta op en ga”.  

Er was wel een jaarprogramma samengesteld, maar helaas heeft dat geen doorgang kunnen vinden 
door de corona uitbraak. Ook is de organisatie van de landelijke contactdag van de CVR komen te 
vervallen. Jammer genoeg heeft de vrouwengroep zich hierdoor niet kunnen profileren binnen de 
CVR. 

Wegens tijdsgebrek binnen het bestuur van de vrouwengroep hebben we niet expliciet gereageerd 
op de impact van de coronacrisis voor onze leden. Maar onderling hebben de zusters elkaar in lief en 
leed ondersteund en bemoedigd.  

In 2020 was er een gemis aan fysiek contact ondanks de online diensten. Voor Zaandam en Hoorn 
zijn de geplande afscheidsdiensten verschoven naar 2021. 

Wij hoopten 2021 te beginnen met fysieke diensten en het oppakken van de activiteiten. Helaas is 
dat nog niet mogelijk. Het bestuur heeft wel een jaarprogramma gemaakt, met als eerste bijeen-
komst de structuur van De Fakkel herzien. 

 

 

 

Broedergroep De Club van Paulus  

Voor de broedergroep De Club Paulus van EBG Noord-Holland was 2020 geen geslaagd jaar, het jaar-

programma is er nauwelijks aan te pas gekomen, het Coronavirus speelde ons parten. 

Het dagelijks bestuur hield wel contact met elkaar, sowieso als de regels van de Coronacrisis anders 

zouden worden, om toch nog wat te kunnen organiseren. 

Wij denken ook, nu er nog twee regio’s zullen zijn, de aanpak makkelijker zal gaan, om de broeders 

beter te kunnen bereiken, het is uiteraard niet te vergelijken met broedergroepen in de grote Ste-

den. 

Het jaarprogramma van 2021 zal niet zo groot zijn als voorgaande jaren, er zijn er voor dit jaar 5 acti-

viteiten gepland. Natuurlijk zijn deze activiteiten onder voorbehoud m.b.t. de coronacrisis. 
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Predikant en pastoraal werker 

Het kan niet genoeg benadrukt worden: dit jaar heeft ons geleerd op een andere manier kerk te zijn. 

Tegelijkertijd heeft het ook sterkte en zwakke punten in onze gemeente duidelijker gemaakt.  

De sterke punten zijn een trouwe groep van vrijwilligers die actief is in de gemeente en de sterke 

verbondenheid van de leden onderling. De zwakke punten zijn, dat ons gemeenteleven sterkt gericht 

is op de kerkdiensten en de ontmoeting daarom heen. Daarom was het zwaar dat deze kerkdiensten 

niet meer door konden gaan en is het gemeenteleven stil gevallen. 

Voor ons, als voorgangers in de gemeente, was het vooral een jaar waarin wij nieuwe wegen gezocht 

hebben en steeds weer op een andere situatie moesten inspelen. De nadruk lag voor ons op contact 

houden met de leden en op andere manieren vinden om de kerkdiensten door te laten gaan.  

Toen begin maart duidelijk werd dat het virus gevaarlijk is en daarom het directe contact tussen 

mensen ontraden werd, moesten wij op zoek naar alternatieve vormen. Huisbezoeken, kringen of 

gesprekken na de kerkdienst waren niet meer mogelijk. De telefoon werd een belangrijk middel om 

mensen te spreken. Vooral tijdens de eerste lockdown hebben wij regelmatig vele gemeenteleden 

gebeld, gewoon zonder aanleiding of om hen met hun verjaardag te feliciteren. Zo hoorden wij veel 

over het wel en wee in de gemeente. In de tweede lockdown werd dat wat minder. Toen hebben wij 

vooral op berichten gereageerd en het initiatief weer meer bij de gemeenteleden gelaten.  

Over het algemeen waren de gesprekken positief. Vele gemeenteleden hebben met veerkracht en 

nieuwe ideeën op de lockdown gereageerd. Gemeenteleden waardeerden ook de rust die het bracht 

om van huis uit te kunnen werken en de tijd die thuis met elkaar kon worden doorgebracht.  

Met verloop van tijd en vooral in de tweede lockdown kwamen ook andere geluiden, want de een-

zaamheid en perspectiefloosheid drukte zwaar op de mensen. Er was angst voor de toekomst, ook 

van de kinderen en kleinkinderen, als bijvoorbeeld inkomsten wegvielen of bedrijven sloten. In ge-

zinnen met kinderen was de druk hoog, om thuisonderwijs, thuiswerken en familieleven met elkaar 

te combineren. En zo waren er nog meer signalen voor problemen die mensen in de greep hielden. 

Wij hebben zoveel mogelijk een luisterend oor geboden en met elkaar gedeeld wat ons bezig houdt. 

Soms konden in gesprekken ook tips uitgewisseld worden die hielpen om met de situatie beter om te 

gaan.  

Daarnaast was er de schriftelijke communicaties. Anna heeft regelmatig brieven geschreven naar de 

leden van de gebedsgroep om hen van geestelijke voeding te voorzien en een hart onder de riem te 

steken. Vooral voor de ouderen van dagen, die niet zo handig met de computer zijn, was dat een 

gepast middel om contact te houden. Stefan heeft eerst via e-mail en later via een nieuwsbrief iedere 

week een korte overdenking en enkele nieuwsberichten verstuurd. De nieuwsbrieven waren een 

vervanging voor de mededelingen in de kerkdiensten en een middel om actueel over de steeds wis-

selende situatie te informeren. Onderdelen van de nieuwsbrieven waren ook altijd een felicitatie 

voor de jarigen en zegenwens voor de zieken of de rouwenden. Later hebben wij ook nog een idee 

van onze partnergemeente Neuwied opgenomen en een gebedsonderwerp aan toe gevoegd.  De 

nieuwsbrief werd door een kleine honderd gemeenteleden gelezen.  

Wij hebben ook huisbezoek gedaan, maar beduidend minder dan in andere jaren. De bezorgdheid 

om elkaar te besmetten speelde daarbij een grote rol en soms ook de maatregelen die door de over-

heid waren afgekondigd. Zwaar viel de tijd toen bezoeken in verpleeghuizen niet toegestaan waren. 

Toen hoorden wij veel over eenzaamheid en neergeslagenheid.  Maar als het nodig was, hebben wij 

ons over deze beperkingen heen gezet en hebben Avondmaal met stervenden gevierd, zieken be-



  

Pagina 18 

zocht of nabestaanden bijgestaan voor, tijdens of na de begrafenis. Door de beperkende maatrege-

len waren deze bezoeken altijd heel indrukwekkend. God zij dank werden in onze gemeente niet veel 

mensen ziek aan Covid-19. Er waren ook weinig sterfgevallen in onze gemeente die met het virus 

verband hielden. Maar in de grotere familiekring van onze leden waren er wel vele gevallen van ziek-

te en overlijden. Doordat ze geen afscheid konden nemen drukte zo een overlijden bijzonder zwaar 

op de zusters en broeders. 

Er waren ook mooie moment zoals wij in april een verjaardagszegen via Zoom gehouden hebben of 

toen vrijwilligers met Pasen bloemen bij ouderen en zieken aan huis bezorgden of toen wij met Moe-

derdag een bijzondere kaart verstuurden die door een gemeentelid met veel liefde was vorm gege-

ven. Deze acties vroegen om veel voorbereiding en organisatie maar waren de moeite meer dan 

waard. 

Toen in maart duidelijk werd, dat de kerkdiensten niet meer zo door konden gaan als gewend, heb-

ben wij snel het besluit genomen, om online kerkdiensten aan te bieden. Ons ontbrak het zoals vele 

gemeenten, aan de nodige apparatuur en kennis om kerkdiensten rechtstreeks uit de kerk uit te zen-

den. Maar wij hebben wel een broeder in de gemeente die video’s wilde opnemen en bewerken. 

Daarom hebben wij iedere week een film opgenomen, waaruit hij dan een kerkdienst gemaakt heeft. 

De kerkdienst hebben wij dan op een YouTube kanaal gezet en via WhatsApp en de website ver-

spreid. Dat bleek een goede manier om vele mensen te bereiken. In de eerste lockdown hadden wij 

soms tot 80 kijkers, in de tweede lockdown waren dat minder.  

Om het aantal mensen tijdens de opname gering te houden, hebben wij de taken onderling verdeeld: 

Anna heeft de diensten muzikaal en Stefan inhoudelijk ingevuld. Enkele gemeenteleden uit Haarlem 

en omgeving waren bij de opname aanwezig om te zingen en te spreken als dat nodig was.  

Door de andere setting en het medium moesten wij de vorm van de kerkdienst aanpassen. Die werd 

korter. Wij beperkten ons op een korte liturgie met een Psalmgebed en één schriftlezing. Af en toe 

maakten wij ook gebruik van de mogelijkheid om filmpjes van gemeenteleden die elders waren op-

genomen in de dienst te plaatsen. Zo kwam er afwisseling en herkenning in de diensten.  

In aanloop naar Pasen hebben wij ook voor het eerst de traditionele leesbijeenkomsten kunnen uit-

zenden. Op iedere dag in de Stille week werd een stukje uit het lijdensverhaal van Jezus Christus ge-

lezen. Dat is een oude traditie in de Broedergemeente, maar in onze gemeente hadden wij dat tot 

dan niet gedaan, omdat er te weinig mensen op een doordeweekse avond naar de kerk zouden ko-

men. Door de lezingen online te publiceren, konden er mensen daaraan deelnemen. 

In de zomer hebben wij weer kerkdiensten in de kerk gehouden. Door de RIVM maatregelen toe te 

passen, was dat mogelijk en verantwoord. De diensten werden goed bezocht, maar er waren ook een 

aantal gemeenteleden die bewust niet van de mogelijkheid gebruikt maakten. Daarom was een aan-

vullend online aanbod nodig. Dat bracht dubbel werk met zich mee, omdat in de kerk in Haarlem nog 

steeds geen mogelijkheid was, om live een kerkdienst uit te zenden. 

Toen de tweede lockdown begon zijn wij weer helemaal op online kerkdiensten overgeschakeld. 

Daarbij konden wij op de ervaringen uit het voorjaar voortbouwen.  

Met de Kerst hielden wij weer een bijzondere actie. Omdat de Oudstenraad daarvoor besloten had, 

om geen kerkdiensten te houden, hebben wij met enkele gemeenteleden een bijzonder online kerst-

dienst voorbereid. Anna had een stuk geschreven dat in alle vier deelgemeenten speelde. Zo kwa-

men ze allemaal nog een keer in beeld. Om op de uitzending van de kerstdienst te wijzen werd er 
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een kerstkaart verstuurd en kaarsen rondgebracht. 25 gemeenteleden deden mee om de kaarsen bij 

125 adressen te bezorgen. Dat heeft mooie ontmoetingen en gesprekken opgeleverd.  

In al deze maanden hadden wij soms het gevoel, vooral uit te zenden, waar weinig respons van de 

gemeenteleden terug te krijgen. Ook waren wij onzeker of het lukt om de onderlinge verbondenheid 

van gemeenteleden in stand te houden. ‘Je raakt elkaar kwijt’, was het gevoel. Maar af en toe kregen 

wij het signaal dat deze angst niet helemaal terecht was. Vele netwerken in de gemeente hielden 

stand en zusters en broeders namen regelmatig contact met elkaar op. En dat stemt tot dankbaar-

heid. 
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Videokerkdiensten 

 

Mij is gevraagd een artikel te schrijven over de videodiensten die het laatste jaar gemaakt zijn. 

In2020 toen het corona virus de wereld overspoelde werd gevraagd om grote bijeenkomsten niet 

meer te houden. Ook onze gemeente ontkwam daar niet aan. In het midden van de lijdenstijd, in de 

aanloop naar de stille week werden de kerkdiensten zoals we allemaal graag bezochten stopgezet. Er 

werd gezocht naar een alternatief. Het beste leek ons de diensten te gaan opnemen.  

Ondergetekende werd gevraagd om daarbij te helpen. Dit omdat ik al een beetje ervaring had met 

het maken van privé video’s. Het maken van een video dienst was echter van een heel andere orde. 

Ook ik moest verder leren omgaan het video bewerkingssoftware. Na een voorzichtig begin werden 

de video’s steeds completer. Met alle liedteksten en psalmlezing teksten, de teksten voor het Onze 

Vader en de zegen erbij. Dit zodat u als kijker ook mee kunt doen. Ook het uiterlijk werd verbeterd. 

De liturgieën werden met een vast patroon opgebouwd zodat u in elke dienst een herkenning krijgt. 

Er werd een LED lamp aangeschaft om de belichting te verbeteren en een losse microfoon om de 

geluidskwaliteit te verbeteren. Na enkele dienst had ik een goedwerkend master bestand met alle 

basis gegevens erin. Daarin moesten dan elke keer de teksten aangepast worden en, natuurlijk, de 

video die opgenomen was gemonteerd worden. 

Er waren ook enkele speciale diensten vorig jaar, zoals de Pinksterdienst op 31 mei. Dit werd een EBG 

Nederland dienst waarin bijdragen waren opgenomen vanuit verschillende EBG gemeenten. Ook de 

Kerstavonddienst  was een dienst waarin alle deelgemeenten hun bijdrage leverden in hun eigen 

kerk. Deze diensten vroegen veel meer werk en gereis voor de medewerkers. Soms kunnen de broe-

ders of zusters een opname maken in hun eigen omgeving. Dan krijgen ze van ons richtlijnen waarop 

ze moeten letten als ze de opname maken, zoals het opnemen op landschap stand van hun telefoon 

of tablet. Ook de resolutie van de opname moet passen in de uiteindelijke film. Zo zijn er meer as-

pecten waar mee rekening gehouden moet worden. 

Hoe gaat het maken van een videodienst? Op woensdag voorafgaand aan de betreffende zondag 

ontvang ik in een email de liturgie van onze predikant Br. Stefan Bernhard. Ik maak dan de eerste 

opzet van de zondags video. Hierin pas ik de datum en alle andere teksten aan. Op donderdag gaan 

wij naar de kerk voor de opname. Hierbij zijn wij met een vaste kleine groep zusters en broeders. 

Maximaal 7 personen, de dominee br. Stefan Bernhard, Zr Anna Bernhard die op de piano of gitaar 

speelt, ik als video bediener en nog enkele zusters en een broeder om aan het gemeentezang enige 

volume te geven. Soms komt er nog iemand bij voor een speciale mededeling of schriftlezing. 

In de kerk wordt de videocamera opgesteld iets schuin voor de liturgische tafel. Daarnaast wordt de 

belichtingslamp gezet. Dit is een nogal sterke lamp wat niet altijd lekker is voor de voorganger. De 

pianiste speelt even in en soms wordt er een nieuw lied een keer ingezongen. De opname wordt dan 

gestart. Vaak wordt de opname in twee delen gemaakt met een korte pauze na de preek. Dit omdat 

ik film met een fotocamera die maximaal 30 minuten achter elkaar kan filmen. Na de korte pauze 

wordt het laatste deel gefilmd. Na de opname controleer ik op de camera of de opname gelukt is. 

Dan drinken we met elkaar een bakje koffie of soep en met een koekje of een broodje erbij. Natuur-

lijk houden we hierbij afstand van elkaar en zoveel mogelijk een mondkapje op. 

Dan naar huis en ’s middags de video inwerken in de film op de computer. Dat kost ongeveer een 3 

tot 4 uur. Nadat de eerste video helemaal klaar is bekijken mijn vrouw Judith en ik de film op de tv 

om zoveel mogelijk de fouten eruit te halen. De eventuele correcties worden dan ingewerkt en de 

uiteindelijke film wordt op vrijdag naar Br. Bernhard gestuurd. Indien hij nog aanpassingen wil kan ik 
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die zaterdag inwerken en de uiteindelijke video wordt door Br Bernhard naar YouTube gestuurd zo-

dat deze op zondag ochtend beschikbaar is voor u allen.  

Sedert enkele weken is een zuster mij gaan assisteren.  

Nog enkele wetenswaardigheden:  

 Op 22 maart 2020 werd de eerste videodienst uitgezonden.  

 In de stille week werden er elke dag een korte dienst uitgezonden.  

 In totaal zijn er tot eind januari 2021 al 42 videodiensten gemaakt.  

 Maar ook zijn er nog 12 zondagsgroeten gemaakt. Dit in de periode 3 september tot 13 de-

cember toen er weer gewone diensten werden gehouden in de deelgemeenten. Omdat er 

maar 30 personen aanwezig mochten zijn, zijn deze groeten ook uitgezonden.  

 Er is één kerstspel gefilmd. Het is de bedoeling dat de videodiensten doorgaan zolang we niet 

de gewone kerkdiensten mogen houden. 

Ik hoop dat u hebt genoten en nog zal genieten van de videodiensten. Wij zouden het fijn vinden als 

u de diensten doorzend naar uw familieleden of vrienden. In deze corona tijd is het goed als we ons 

verbonden voelen met de gemeente en haar kerkdiensten. Wij zijn en blijven broeders en zusters in 

de Heer van elkaar. Here God geeft ons deze manier om Hem te blijven volgen en aanbidden en ons 

geloof uit te dragen. 

(uit de Vierklank 1-2021) 
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Slotopmerking 

Het woord voor het jaar 2020 was: Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp. Marc. 9:24 

Nou het ongelofelijke is ons overkomen. Het jaar 2020 was er één die zeker een plek gaat krijgen in 

de geschiedenisboeken. Het jaar waarin de gehele mensheid te maken kreeg met een onzichtbare 

maar zeer aanwezige vijand Covid-19. Het heeft ons dagelijkse leven overhoop gegooid, gezorgd voor 

heel, veel slachtoffers, veel onzekerheden en voor afstand houden.  

Overal ter wereld was de wanhoop te zien en te voelen. Ook bij de wereldleiders. Ook bij ons gelovi-

gen: Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp. De machteloosheid van deze twee zinnen is voelbaar. Met 

name bij ziekte, verlies van dierbaren moet dit woord van het jaar heftige emoties hebben opgeroe-

pen. 

Wat de kerkgang betreft, dat was ook in 2020 anders dan anders. En Hoe. We hebben of we het wil-

den of niet kennis moeten maken met digitale kerkdiensten. We maakten onze collecte over via een 

betaallink. Wie had dat gedacht dat dát zou gebeuren?  Wij willen een ieder bedanken die het moge-

lijk heeft gemaakt dat wij de diensten konden bijwonen vanuit onze luie stoel in de woonkamer. La-

ter was het mogelijk om in kleine groepen toch te kerken. Wat was dat fijn om elkaar weer te zien en 

te kunnen spreken. 

Nu gaan wij een nieuw jaar tegemoet. Nieuwe ronden, nieuwe kansen! Het vaccin is al in het land. 

Wij kijken reikhalzend uit naar wat komen gaat en kunnen niet wachten om… 

… onze comfort zone weer te verkleinen zodat we elkaar straks weer een warme brassa kunnen 

geven, of…; 

… te niezen en te kuchen zonder dat alle hoofden verwijtend jouw kant uitkijken…of om;  

… vakantieplannen te maken en deze ook uit te kunnen voeren… maar ook…;  

… lekker uit eten te gaan… en weer…; 

… even spontaan op bezoek te gaan bij familie…;  

… en wat dacht u er van: om samen weer te kerken en uit volle borst te kunnen zingen!!! 

De Oudstenraad heeft na jaren vergaderen een voor de EBGNH zeer ingrijpend maar onoverkomelijk 

besluit moeten nemen. Met als resultaat dat wij afscheid hebben moeten nemen van twee locaties 

te weten Zaandam en Hoorn. Hopelijk krijgen wij in dit jaar de tijd om op gepaste wijze afscheid te 

nemen van deze twee locaties. 

De EBGNH zal vanaf nu kerken in Alkmaar en Haarlem en daarbij rekenen we op uw steun en op uw 

deelname. De Oudstenraad zal in de loop van dit jaar duidelijk maken hoe de bestuurlijke organisatie 

er uit zal komen te zien. Daarom blijven de huidige Raden van Bijstand in deze uitzonderlijke situatie 

tot die tijd in tact. 

Wij nemen dit jaar afscheid van ds. Stefan Bernhard die 15 jaar onze herder is geweest. Zr. Anna 

neemt later in het jaar afscheid van ons. Maar waar een deur dicht gaat, gaat een andere weer open 

en in die geopende deur, staat een nieuwe dominee klaar die er zin in heeft om ons verder te bege-

leiden op het geestelijke EBG pad. Wij kijken uit naar de komst van Karen Wilson in september 2021. 

Blij zijn wij ook met alle vrijwilligers die zich hebben ingezet en nog steeds inzetten om onze kerk in 

stand te houden en te onderhouden. Dank aan alle broeders en zusters voor het opofferen van vele 

uren van hun kostbare vrije tijd. 
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Lieve broeders en zusters het was geen makkelijk jaar maar wij als Christenen hebben geleerd om 

lering te trekken uit het verleden en vooruit te kijken. Nieuwe ronden, nieuwe kansen! Wij rekenen 

op hoop, geloof en liefde in het nieuwe jaar. Wetende dat de Heer altijd met ons mee gaat, Hij zorgt! 

Woord voor het jaar 2021: Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Luc. 6:36 

Namens de Oudstenraad wensen wij u allen een gezond 2021 toe. 

Opgeschreven voor de nieuwjaarstoespraak op 3 januari 2021  

  



  

Pagina 24 

Bijlagen 

Organogram Evangelische Broedergemeente Noord Holland 2020 

 

 

  

Oudstenraad 

Raad van bij-

stand 

Alkmaar e.o. 

 

Raad van bij-

stand 

Haarlem 

 

Raad van bij-

stand 

Hoorn 

 

Raad van bij-

stand 

Zaanstad 

 

Kerkdiensten en 

activiteiten in Alk-

maar, Heerhugo-

waard en Den 

Helder. 

Pastorale zorg 

voor leden in de 

regio Noord Ken-

nemerland en de 

Kop van Noord 

Holland. 

 

 

Kerkdiensten en 

activiteiten in 

Haarlem. 

Pastorale zorg 

voor leden in de 

regio Zuid Kenne-

merland en Haar-

lemmermeer. 

Beheer van de 

gebouwen in Haar-

lem (samen met 

de Oudstenraad). 

 

Kerkdiensten en 

activiteiten in 

Hoorn. 

Pastorale zorg 

voor leden in de 

regio Westfries-

land. 

 

Kerkdiensten en 

activiteiten in 

Zaandam. 

Pastorale zorg 

voor leden in de 

Zaanstreek en in 

de Purmer. 

 

Leiding geven aan de gemeente / ondersteuning en begeleiding van medewerkers /  

coördinatie en ondersteuning pastorale zorg in de deelgemeenten / regionale taken 

(Kerkblad, Archief, Ledenadministratie) /  financiën (samen met de penningmeesters 

in de Raden van bijstand) /  beheer van de gebouwen in Haarlem (samen met Raad 

van bijstand Haarlem) / vertegenwoordiging van de EBG Noord Holland naar buiten 
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