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Zaaiend in de
morgen
 
Zaaiend in de morgen, zaaiend 't zaad der liefde,
Zaaiend in de middag, tot in 't avonduur;
Wachtend op het maaien en het heerlijk oogst
feest,
Brengen wij met vreugde schoven in de schuur.
 
Schoven in de schuur! Schoven in de schuur!
Brengen wij met vreugde schoven in de schuur,
Schoven in de schuur! Schoven in de schuur!
Brengen wij met vreugde schoven in de schuur,
 
Zaaiend bij het zonlicht, zaaiend in de schaduw.
Vrezen wij geen wolk, noch wind, hoe kil en guur;
Straks is 't werk geëindigd, gaan wij in de ruste.
Brengen wij met vreugde schoven in de schuur.
 
Ga, al is het wenend, zaaiend voor de Meester,
Wat uw ziel ook grieve, doe uw werk met vuur.
Als uw wenen eindigt, biedt Hij u Zijn welkom,
Brengen wij met vreugde schoven in de schuur.
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Voorwoord
 
Groeien = Oogsten = Delen
 
 
Heeft u weleens gehoord van “Herman het vriendschaps
brood of vriendschapscake”? Ik had er nog nooit van ge
hoord tot ik hierover las in een bemoediging die ik dagelijks
in mijn mailbox ontvang.
 
Het is een soort cake dat niet te koop is maar alleen gege
ven kan worden. Een vriendschapscake is vergelijkbaar met
een kettingbrief: iemand die hem ontvangt wordt veronder
steld hem te vermeerderen, en verder te verspreiden onder
vrienden en bekenden.
 
Als je de vriendschapscake krijgt, moet je het goed verzor
gen. Het bestaat nog voor het grootste deel uit gist. Je krijgt
er een recept bij dat beschrijft hoe de cake af te maken.
Elke dag worden ingrediënten (waaronder suiker, bloem
en melk) aan toegevoegd en dit mengsel dient af en toe
geroerd te worden. De cake groeit langzaam maar zeker
door een gistingsproces.
 
Na negen dagen dan is het eindelijk zover om het deeg te
delen. Een deel houdt je zelf, de andere vier delen geef je
aan vrienden of bekenden, samen met een kopie van het
recept. Aan het deel dat je zelf houdt, worden de laatste
ingrediënten toegevoegd. Dan is het deeg gereed om in
de oven te worden gebakken tot een cake.
 
Negen dagen stop je tijd, aandacht in de vriendschapsca
ke waardoor het groeit. Als wij elke dag de tijd nemen en
ons verdiepen in Gods Woord, dan zullen wij net als de
vriendschapscake groeien. In oktober vieren wij het
Oogstfeest en danken dat wij de liefde van God zien
groeien in ons leven.
 
                                                                  Nancy Bipat-Mokkum
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Overdenking
 
Zorg over de schepping - Het conciliair proces van
de ECP 
 
Eind 2019 heeft in Nederland (Mariënkroon) de con
ferentie van het conciliair proces voor Gerechtigheid,
Vrede en Heelheid van de schepping plaatsgevon
den. Tijdens deze belangrijke conferentie werd nage
dacht en gesproken over o.a. de vreselijke gevolgen
van de slavernij, de taboes en ook nog over de weg,
hoe verder te kunnen gaan, om als werkelijk vrije
broeders en zusters met elkaar te leven. Hoe moet het
verder met de toekomst van onze planeet en wat is
onze hedendaagse verantwoordelijkheid? 
 
Wij allen verlangen zo naar een nieuwe en betere
wereld van vrede en gerechtigheid, aangezien er elke
dag opnieuw onvrede en onrecht ons hart en onze
huiskamer binnenkomen. Gods nieuwe wereld lijkt
nog ver weg. Zó ver, dat we soms bijna het geloof
verliezen dat dit eenmaal werkelijkheid wordt. Wij
zouden zo graag meer tekens zien van Gods Konink
rijk … van het nieuwe leven! 
 
Maar ligt het hoogste gezag over de aarde niet in de
handen van God, Die als Schepper het met liefdevol
le zorg uitoefent? De mens (Adam) heeft volgens
Gen. 1: 28 van God verantwoordelijkheid gekregen
te zorgen voor de schepping (milieu) en voor de
andere wezens met wie deze kleine planeet, genaam
d  aarde, gedeeld wordt. Dit veronderstelt, dat ook
wij, u en ik, niet zorgeloos en verspillend kunnen zijn
als we deze taak van zorgen en behouden, van be
hoeden en bewaren, moeten vervullen. Omdat God
de aarde met zorg heeft gemaakt, mogen wij daarom
niet onverschillig zijn in onze zorg ervoor. En omdat Hij
de mens als kroon op Zijn schepping geschapen heeft
naar Zijn beeld en gelijkenis, moeten wij op een ge
lijkwaardige en respectvolle manier met elkaar om
gaan. 
 
De hele schepping – niet alleen de mensen – leed
toen de zonde in de wereld kwam. Als we zeggen, dat
we in een ‘gevallen wereld’ leven, bedoelen we dat
de zonde de hele schepping heeft laten vallen uit de
perfecte staat waarin God haar gemaakt heeft. Mis
daad, bedreiging en geweld gaan alle grenzen te
buiten. Wij zijn feitelijk helemaal niet bezig het rijk van
de vrede en gerechtigheid te organiseren. Integen

deel zijn we met ons gedrag en manier van leven
bezig de aarde a.h.w. gereed te maken voor het
oordeel.  
 
In Romeinen 8 heeft de apostel Paulus het over
vruchteloosheid, vergankelijkheid, zuchten, barens
nood. Tekenen van uiterlijk verval en geestelijke infec
tie met zonde. Heel de schepping is in barensweeën
en zucht en lijdt zegt hij in vers 22. 
 
Maar wij als christenen hoeven niet pessimistisch te
zijn, want wij hebben hoop. Wij kijken verlangend uit
naar de nieuwe hemel en aarde, die God beloofd
heeft. Dan zal de wereld vrij zijn van zonde, ziekte en
kwaad. In afwachting daarvan gaan wij met Christus
de wereld in om mensen te genezen en de kwade
gevolgen van de zonde te bestrijden. Door te blijven
getuigen van Hem, Die alle macht heeft in de hemel
en op aarde, maar ook om in woord en werk uit te
komen voor recht en gerechtigheid, voor vrede en
heelheid van de schepping. 
 
Belangrijk daarbij is, dat God Zijn schepping niet
loslaat. Dat is het meest helder aan het licht gekomen
in de incarnatie. God heeft Zijn Zoon uit liefde tot Zijn
wereld gezonden als waarachtig mens.  
 
Hij heeft ons voorgeleefd en de opdracht gegeven
om allereerst in huis de positieve kant van Gods
heilzame geboden te laten zien en deze vervolgens
buitenshuis en vooral in de breedte van de gemeen
te aan de orde te blijven stellen. Door het ‘dienend
leven’ zichtbaar en ervaarbaar te maken met het oog
op de liefde voor God, de naaste en de heelheid van
de schepping. 
 
Ik bid, dat wij allen van de EBG Noord-Holland ook
hierin onze verantwoordelijkheid nemen en daarin tot
eer van God een voorbeeld mogen zijn. 
 
D. Zinhagel 
Interim-predikant 
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Deze hoop zal niet worden beschaamd,
omdat Gods liefde in ons hart is uitge
goten door de heilige Geest, die ons ge
geven is.

Romeinen 5:5
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Groeten van zr. en
br. Wilson
 
Dear Brothers and Sisters,
 
The preaching exchange that was planned between
our two partner congregations last year did not ma
terialize due to corona. Who would have thought that
we can catch up on that this year even though a
little different then first planed?! By now our boxes are
almost packed, and we are ready to move to Noord
Holland. These are difficult times to move but also
good times. We are learning to trust God and to listen
to his guidance very carefully when we can't just rely
on the way we used to do things.
 
New things… for us that means not only a new envi
ronment but also learning a new language. That is a
challenge. Please be patient with us! We can only
promise that we will put our level best effort into
learning the language. At home we speak English,
Kiswahili, Maa and German depending on who
speaks to whom. Our three children are 26, 23 and
19. Natale Mareike and her partner Daniel live in
Freiburg, Leif-Saruni in the north of the black forest and
Jan-Talek will stay close to Neuwied, where we lived
and served the congregation for the past eight years.
Originally our home congregation is Königsfeld, but
we worked for 17 years in Tanzania for the Evangelical
Lutheran Church together and Samuel for 12 years
before that too. Samuel grew up in Tanzania and I
during my teenage years. Samuel has a medical
background and a degree in development work but
now is dedicated to bee keeping. Unfortunately, the
bees will have to stay in Neuwied as Noord Holland is
native to zwarte bijen and different kinds of bees
cannot be mixed. However, hopefully with the next
bee season zwarte bijen will move into his beehives
and happily produce honey.
 
We are looking forward with much joy to get know all
of you, to become part of your fellowship, to grow
together in God's love and to go forward in his promi
se: Hope does not disappoint us, because God’s love
has been poured into our hearts through the Holy
Spirit that has been given to us. Romans 5,5.
 
With brotherly and sisterly greetings,
Samuel and Karen Wilson

Beste broeders en zusters,
 
De predikinguitwisseling/predikantswisseling, die
vorig jaar tussen onze twee partnergemeenten was
gepland, kwam niet tot stand vanwege corona. Wie
had gedacht dat we dat dit jaar zouden kunnen in
halen, ook al was het een beetje anders dan eerst
gepland?! Inmiddels zijn onze dozen bijna ingepakt
en zijn we klaar om naar Noord Holland te verhuizen.
Dit zijn moeilijke tijden om te verhuizen, maar ook
goede tijden. We leren God te vertrouwen en heel
goed naar Zijn leiding te luisteren, omdat we niet al
leen kunnen vertrouwen op de manier waarop we
vroeger dingen deden.
 
Nieuwe dingen... voor ons betekent dat, niet alleen
een nieuwe omgeving, maar ook het leren van een
nieuwe taal. Dat is een uitdaging. Wees geduldig met
ons! We kunnen alleen maar beloven dat we ons ui
terste best zullen doen om de taal te leren. Thuis
spreken we Engels, Kiswahili, Maa en Duits, afhankelijk
van wie met wie spreekt. Onze drie kinderen zijn 26,
23 en 19. Natale Mareike en haar partner Daniel
wonen in Freiburg, Leif-Saruni in het noorden van het
Zwarte Woud en Jan-Talek blijft dicht bij Neuwied,
waar we de afgelopen acht jaar hebben gewoond
en gediend. Oorspronkelijk is onze thuisgemeente
Königsfeld, maar daarvoor werkten we 17 jaar in
Tanzania voor de Evangelisch-Lutherse Kerk en Samu
el ook daarvoor 12 jaar. Samuel groeide op in Tanza
nia en ik tijdens mijn tienerjaren. Samuel heeft een
medische achtergrond en een graad in ontwikke
lingswerk, maar is nu toegewijd aan het houden van
bijen. Helaas zullen de bijen in Neuwied moeten blij
ven, omdat Noord-Holland inheems is voor zwarte
bijen en verschillende soorten bijen niet kunnen
worden gemengd. Maar hopelijk verhuizen zwarte
bijen in het volgende bijenseizoen naar zijn bijenkor
ven en zal hij gelukkig weer honing produceren.
 
We kijken met veel vreugde naar uit om jullie allemaal
te leren kennen, om deel uit te maken van jullie ge
meenschap, om samen te groeien in Gods liefde en
om vooruit te gaan in zijn belofte: Hoop stelt ons niet
teleur, want Gods liefde is in ons hart gegoten door
de Heilige Geest, die ons is gegeven. Romeinen 5,5.
 
Met broederlijk en zusterlijk gegroet,
Samuel en Karen Wilson
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Laatste EBG kerk
dienst in Hoorn 
 
 
Op 26 juni kondigde minister Rutte versoepelingen
aan. We kregen dus op 27 juni meer vrijheid. We
hebben een mooie dienst gehad. Een afscheids
dienst, tevens Ketie Koti viering.
 
 
De gemeenteleden hadden gehoor gegeven aan de
uitnodiging en de opkomst was geweldig. De kerk was
mooi versierd en de bezoekers prachtig gekleed, zelfs
de jongsten. Mooie koto’s, anisa’s, panjies enz.. Onze
voorganger broeder Danny Zinagel heeft voor een
mooie preek gezorgd. De boodschap was duidelijk.
Zusters en broeders van Hoorn hadden voordrachten:
zang, dans, spel, gedicht, fosting tories en de Djaroes
oe stoeroe ontbrak ook niet. Zelfs de allerjongsten
lieten het faja sitong spel zien.  
 
Een lid van de protestantse gemeente was ook aan
wezig om ons te bedanken voor de mooie jaren
samen. Hij overhandigde ons een cadeau als aan
denken aan het kerkgebouw. Na de dienst konden
wij nog nazitten onder het genot van een lekker bakje
soep, koek en een flesje gember. Een goed gevuld
tasje kreeg iedereen mee naar huis. Wij danken de
Almachtige voor de mooie jaren van EBG Hoorn. 
 
Yvon Muntslag, Hoorn 
 

 
 
 
 

Keti Koti 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 4 juli 2021 hebben wij Keti Koti, “ afschaffing
van de slavernij in Suriname, 1863” gevierd in EBG
Gemeente Alkmaar. Eigenlijk waren onze voorouders
10 jaar later pas echt vrij, omdat ze gedwongen
werden nog op de plantages te werken tot 1873. Ik
denk zelf dat ze op die bewuste 1 juli 1863 ook feest
gevierd hebben en mede daarom dit jaartal aange
houden wordt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze herdenkingsdienst 158 jaar later in de Blije Mare
Alkmaar werd goed bezocht. We moesten wel de
regels i.v.m. Corona volgen. Ondanks dat er maar 71
zrs. en brs. de dienst mochten bijwonen hebben wij -
door de mooie overdenking, de fleurige en traditio
nele kleding, en na de dienst bij de koffie of thee
lekkere koek kregen - mogen bogen op een prachtige
zondag.
 
Met broederlijke groet, Franklin.
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Geef voor je kerk
 
Zonder uw kerkelijke bijdragen, giften en collecten
zou onze gemeente niet bestaan. En ook zonder
predikant kan onze gemeente niet bestaan.

 
 
 
 
 
 
 
Helaas zijn we qua inkomsten nog steeds van bronnen
buiten onze eigen gemeente afhankelijk. Denk aan
de huur van de voormalige pastorie en de Europese
Uniteit. Onze voorganger ontvangt het salaris van de
Europese Uniteit. Wij als gemeente dragen een deel
daarvan bij. Maar wij zouden het volledig moeten
kunnen opbrengen met onze kerkelijke bijdragen,
giften en collecten.
 
Mocht u nog geen kerkelijke bijdrage betalen of het
naar uw eigen deelgemeente overmaken, dan een
verzoek aan u om het in het vervolg over te maken
naar:
 
Evangelische Broedergemeente Noord-Holland
bankrek.nr.: NL 90 INGB 0005 6397 26
 
Graag vermelden of het voor kerkelijke bijdrage, gift,
collectebonnen of voor het abonnement van het
kerkblad is. De rekening van het kerkblad is al opge
heven en de rekeningen van de deelgemeenten
volgen nog.
 
Als u kerkelijke bijdrage betaalt, een gift geeft of
collectebonnen koopt, krijgt u ieder jaar een overzicht
daarvan. Dat zijn bedragen die u bij uw aangiftebiljet
inkomstenbelasting kan opgeven onder giften. Giften
van de Evangelische Broedergemeente zijn aftrek
baar bij de aangifte inkomstenbelasting omdat wij
een ANBIstatus hebben.
 
De ledenadministratie heeft aan veel “slapende le
den”, doop- en/of belijdende leden, brieven ver
stuurd met de vraag of zij lid willen blijven van onze
gemeente. Het zijn leden die in 2020 en de jaren
daarvoor niet betaald hebben. Degene die in 2021
niet betalen, worden volgend jaar aangeschreven.

Het betalen van kerkelijke bijdrage geeft recht op dat
lidmaatschap. De gemeente kan die leden niet zo
maar schrappen. Dat is kerkordelijk bepaald. Er moet
3x een brief verstuurd worden met de vraag of zij lid
willen blijven en dan het verzoek om kerkelijke bijdra
ge te betalen. Dat kost dus veel energie, papier, inkt
en postzegels. En juist kosten zouden wij moeten be
sparen. Nadat er op de 3e brief niet gereageerd is,
worden die personen op een aparte lijst gezet, maar
zijn ze niet meer lid van de EBG Noord-Holland. Veel
van die niet actieve leden, reageren helaas niet op
al die brieven. Kent u mensen in uw omgeving die wel
staan ingeschreven, denk aan volwassen kinderen
die niet meer bij ouders wonen, wilt u hen dan op het
bovenstaande attenderen?
 
Om de ledenadministratie up to date te houden is het
belangrijk dat de adressen goed geadministreerd
zijn. Dus als u of een van uw huisgenoten verhuist, of
als u een ander emailadres of telefoonnummer heeft
aangemaakt, geef het s.v.p. door aan de ledenad
ministratie.
 
Als gelovigen die het belangrijk vinden dat Gods
woord verspreid wordt onder eigen kerkleden, maar
het ook belangrijk vinden dat het aan anderen wordt
doorgegeven, dan kan het niet anders zijn of u on
dersteunt dat ook met uw financiële bijdrage.
 
Voor vragen kunt u terecht bij:
 
Zr. Gerda de Jong, penningmeester EBG Haarlem/
Noord-Holland
email: penningmeester-haarlem@ebgnoordholland.
nl
tel.nr.: 0628964579
 
Zr. Esther Bonoo, ledenadministrateur EBG Noord-
Holland
email: ledenadminstratie@ebgnoordholland.nl
tel.nr.: 0611408955
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Vieringen

Datum Voorganger Viering Plaats

5 september zr. K. Wilson Preekdienst intrede Alkmaar

12 september zr. A. Bernhard Preekdienst + Kerkomroep Haarlem

19 september zr. K. Wilson Preekdienst + Kerkomroep Haarlem

19 september br. F. Ollivieira Preekdienst Alkmaar

26 september zr. K. Wilson Preekienst + Kerkomroep Haarlem

3 oktober zr. K. Wilson Oogstfeestviering Alkmaar

10 oktober zr. A. Bernhard Preekdienst + Kerkomroep Haarlem

17 oktober br. P. van Aken Preekdienst + Kerkomroep Haarlem

17 oktober br. A. Glasgow Preekdienst Alkmaar

24 oktober br. F. Ollivieira Preekdienst + Kerkomroep Haarlem

31 oktober br. K. Vrede Preekdienst + Kerkomroep Haarlem

7 november zr. K. Wilson Wrokoman liefdemaal Alkmaar

14 november zr. A. Bernhard Preekdienst + Kerkomroep Haarlem

21 november br. K. Vrede Preekdienst + Kerkomroep Haarlem

21 november br. F. Ollivieira Preekdienst Alkmaar

28 november zr. K. Wilson Advent Hosiannadienst + Kerkomroep Haarlem

 
Begin kerkdienst Haarlem 11.00 uur en Alkmaar 13.00 uur tenzij anders aangegeven. 
Dit rooster is onder voorbehoud. Wijzigingen door coronamaatregelen of anders zijn mogelijk. 
Raadpleeg de websit of de nieuwsbrief voor de actuele informatie.
 

 
 
 
 
 
 
Jubilea

zr. E. M. Cairo-Kortram 10 september 70 jaar

zr. S.E. Geldof                                     16 september 60 jaar

zr. C.R. Gallant 24 september 65 jaar

zr. E. H. Rier-Kembel                             1 oktober 60 jaar

zr. N. Bipat-Mokkum 19 oktober 60 jaar

zr. Y. M. Muntslag 17 november 75 jaar

br. W.L. Mokkum - zr. C. Mokkum-Renfurm  6 september 60 jaar

br. P. Plet - zr. F. Plet-Goudsblom  24 september 50 jaar

br. G. Kortram - zr. V. Kortram-Nelom  25 september 35 jaar

 
Wij feliciteren de kroonjarigen en huwelijksjubilarissen. Wij wensen u een fijne dag en Gods zegen toe.
 
Kroonjarigen 
 
 

 
 
 
Huwelijksjubilea 
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Dialoogtafel in de
EBG-kerk in
Haarlem
 
 
De uitnodiging van Bureau Discriminatie Zaken was
voor Haarlem aanleiding om op 1 juli
(Keti-koti)  een dialoogtafel in onze kerk te organise
ren. Naast enkele gemeenteleden uit Noord Holland, 
waren ook 15 genodigden uit met name andere
christelijke  kerken aanwezig. 

 

 
Het thema ‘De EBG kerk en slavernij’,  dat door domi
nee Zinhagel werd ingeleid, gaf zo te zien voldoende 
gesprekstof om uit te wisselen. Daarna konden we
met elkaar in dialoog over de invloed van het slaver
nijverleden op ons dagelijks leven. Wat zien we
daarvan terug in onze opvoeding en culturele
uitingen? 
 
Behalve  een eenvoudige maaltijd (pindasoep en
bojo), waar we allen van genoten,  konden de gasten

ook kennis maken met enkele typische Surinaamse
gebruiksvoorwerpen zoals de kalebas, de kwasibita
en de kokosolie. Allemaal spullen, die meegenomen
zijn door Bureau Discriminatiezaken en ook een
boekje over het verhaal van de Keti-koti tafel.  Een leuk
aandenken dus.
 
Vermeldenswaard is dat er ook drie jongeren aanwe
zig waren. Broeder Robertino is in onze kerk gedoopt.
Daarnaast was te gast een jongere van een christe
lijke groep Re-Connect. Onze jongste gast was de
kleindochter van zr. Hoogvliets die op school een
spreekbeurt wilde  houden over Slavernij. Ook zij komt
af en toe met oma in de kerk. Zo zien we dat dit thema
steeds meer aandacht krijgt onder andere doelgroe
pen, maar ook bij jongeren. Wellicht is deze Keti-koti
activiteit voor herhaling vatbaar.
 
De gasten  hebben zichtbaar genoten van de verha
len en  kinderliedjes uit onze jeugd, maar ook de
betekenis daarvan. Een van de gasten zong spon
taan ook een kinderlied uit haar jeugd. Een dominee
van de Doopsgezinde gemeente, was zeer onder de
indruk van de verhalen en beloofde in de zondags
dienst ook aandacht te besteden aan het thema
Slavernij en de rol die Nederland daarin gespeeld
heeft. Opvallend was ook de onderlinge band tussen
onze gemeenteleden te zien en vooral de blijdschap
om elkaar weer te ontmoeten.  Het kostte me wat
moeite om ze op de  gereserveerde plaatsen, tussen
onze gasten te krijgen. Hun inbreng daarentegen was
overweldigend en ook de inzet van de zusters, die in
de keuken en bij het opruimen hebben geholpen.
Nogmaals dank voor jullie ondersteuning.
 
Maar ook dank aan alle aanwezigen, in ’t bijzonder
Buro Discriminatie Zaken voor deze uitnodiging.  Het
was toch fijn dat we dit thema samen met andere
geloofsgenoten konden delen.
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Verkoop maaltijden
in de kerk
De coronapandemie heeft ons kerkelijk leven danig
verstoord. Om het gemis aan inkomsten gedeeltelijk
te compenseren heeft Haarlem het initiatief genomen
om in de kerk maaltijden  te verkopen en ook een
lunch. Met medewerking van enkele zusters in Hoorn,
Alkmaar en Zaandam is het gelukt om hiermee extra
middelen te verzamelen voor onze kerk.
Daarnaast hebben  we ook enkele vaders, die we in
de kerk missen, mogen verassen met een lunchbox
op Vaderdag. We zien aan de bestellingen dat de
maaltijden en ook de  lunch goed ontvangen zijn
door onze gemeenteleden.
De afgelopen periode hebben we bijna € 1500,-  aan
bestellingen ontvangen. Zo merken we dat het toch
de moeite waard is om op eenvoudige wijze extra
middelen voor de kerk te verzamelen en om de kerk
te ondersteunen.  We zullen daarom zeker doorgaan
met het verkopen van deze maaltijden. Suggesties
zijn van harte welkom.
Eerst willen we alle zusters en broeders bedanken voor
de ondersteuning bij het bereiden en het verkopen
van deze gerechten. Maar ook andere gemeentele
den voor hun bestellingen en alle donaties en niet te
vergeten de mooie reacties die we hierbij mochten
ontvangen.
 

 Samen koken 
 
De afgelopen maanden is het vrij zwaar geweest voor
Noord-Holland, omdat we van vier gemeente, naar
twee zijn gegaan en dat is ons niet in de koude kleren
gaan zitten, maar daarnaast is er een nieuwe oogst
ontstaan van het samen koken. Ik ben met Pasen
benaderd of ik voor de gemeente wou koken. En
aangezien ik van koken houd, heb ik ja gezegd. En
inmiddels hebben we 1 juli samen met Zaandam en
Haarlem gekookt. Het is de gemeente goed bevallen
en ze waren ook erg dankbaar. Hoe de toekomst eruit
zal zien met het koken, weten we niet, we laten ons
leiden door de Heer. Ook ik heb mijn bedenkingen
gehad, maar ik heb mij laten leiden door de Bijbeltekst
dat ik de andere veel hoger moet achten dan mijn
zelf.
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Open Monumen
tendagen 

 
 
 
 
 

Zaterdag 11 september is ons kerkgebouw geopend
voor bezoekers tijdens de Open Monumentendagen.
Openingstijd van 10.00 – 16.00 uur. 
  
Ons kerkgebouw is een Rijksmonument en wij werken
graag mee aan het verzoek om dat aan een breed
publiek te laten zien. Uit het verleden is gebleken, dat
veel mensen het gebouw wel kennen, maar zij zijn blij
verrast als ze ook de kerkzaal zien. 
  
Het is nog onzeker hoe die dag verloopt, omdat bij
het ter perse gaan van dit kerkblad de RIVMre
gels nog niet duidelijk waren. 
  
's Middags trekt er wel een Korenlint door de kerk. Dan
treden er een paar koren uit de omgeving op, die 20
min. mogen optreden. Ook dat is onzeker of het kan
doorgaan.  
  
Wij zoeken nog medewerkers, die aanwezig kunnen
zijn om bezoekers bij vragen het e.e.a. uit te leggen
over het gebouw en ons kerkgenootschap: onze EBG-
roots. En medewerkers, die bezoekers checken, die
zich evt. hebben moeten aanmelden. 
Ook voor het bakken van een cake en de verkoop
daarvan met drank zijn er medewerkers nodig. 
  
Tijdens kerkdiensten en de nieuwsbrieven wordt u op
de hoogte gehouden of en hoe die dag gaat verlo
pen. 
  
U kunt zich voor medewerking opgeven bij: 
Gerda de Jong 
Email: gegdejong@hotmail.com 

Oproep: deelne
mers stadswande
lingen in Haarlem
 
 
Beste lezers,
 
De belangstelling voor sporen van ons slavernij
verleden groeit ook in Haarlem. Regelmatig orga
niseren wij stadswandelingen in Haarlem rond dit
thema. We weten dat persoonlijke verhalen over
slavernij uit de familiegeschiedenis bijzonder
aanspreken en de betrokkenheid van deelnemers
vergroot. Daarom zijn we op zoek naar Haarlem
mers, die ervoor voelen af en toe mee te lopen en
die onderweg een persoonlijk verhaal willen
delen.
 
Voelt u hiervoor? Neemt u dan contact op met
Ineke Mok en Dineke Stam, onderzoekers en sa
menstellers van de route: inekemok@cultuurspo
ren.nl dinekestam@cultuurenco.nl of belt u
0613240843, 0654318346
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Jaarverslag 2020
broedergroep De
Club Paulus
 
Voor de broedergroep De Club Paulus van EBG
Noord-Holland was 2020 geen geslaagd jaar. Het
jaarprogramma 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 organi
seren. Wij denken ook, nu er nog 2 deelgemeenten
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
steden.

 
Het jaarprogramma van 2021 zal niet zo groot zijn als
voorgaande jaren. Er zijn voor dit jaar 5 activiteiten
gepland. Natuurlijk zijn deze activiteiten onder voor
behoud m.b.t. de coronacrisis.
 
Voor informatie over de broedergroep kunt u terecht
bij het dagelijks bestuur.
Voorzitter: br. Franklin Godlieb telefoon 0223-647800
of 0653656476
Secretaris: br. John Wesenhagen telefoon 072-5618266
of 0640580596
Penningmeester: br. Erik Wartim telefoon: 072-5611677
Verder zitten in het bestuur br. Michael Homoet uit
Zaandam,  br. Marc Mecidi uit Hoorn en br. Marcel
Hessen uit Haarlem.
 
Met broederlijke groet, Franklin Godlieb

15



Zendingsfeest 2021
 
Het Zendingsfeest van 2021 komt eraan! Niet met z’n állen in Zeist; dat kan niet met de huidige corona-af
standsmaatregelen. Maar wel met een kleine delegatie vanuit elke gemeente en de diaspora. Op zaterdag
18 september.
 
Fondsenwerfacties doen we, net als vorig jaar, in de eigen gemeente in de weken voor het Zendingsfeest.
Maar dit jaar willen we elkaar er ook over vertellen. Dat doen de delegaties op 18 september en we hopen
op leuke en ludieke presentaties, met foto’s, filmpjes, een lied of wat dan ook. Bijvoorbeeld over de successen,
de saamhorigheid die het brengt en de mooie ontmoetingen met wijkbewoners rondom de kerk.
 
EBG-Noord-Holland verzorgt een korte viering, ZZg vertelt over het actiedoel en de noodhulp-pakkettenactie
en daarna volgen de presentaties. De mensen thuis kunnen alles via het internet meebeleven (of misschien
in de eigen kerkzaal via de beamer).
 
Actiedoel is het Noodhulp-schoolfonds van de diaconie van de EBGS. Met het geld dat wij bij elkaar brengen
kan de diaconie zorgen dat kinderen uit gezinnen die door corona in armoede zijn beland het komende jaar
toch naar school kunnen blijven gaan. Het kan gaan om het betalen van schoolgeld, internaatgeld, busgeld,
schooluniform + schoenen, kopieerkosten voor school, of een ontbijt zodat een kind niet met een lege maag
naar school gaat.
 
We gaan er iets moois van maken, van ons gezamenlijke Zendingsfeest! In eigen gemeente geld verdienen
voor het coronaschoolfonds, en elkaar op 18 september digitaal of in Zeist ontmoeten.
 
Doet u, doe jij ook mee? Wat voor actie gaat het worden in jullie gemeente of groep? We horen het graag
en rekenen op u allemaal!

Met een hartelijke groet van de mensen van de Zendingsfeestcommissie:

Anneke Baauw-van Vledder, Denny Zinhagel, Renée Wezel, Stefan Bernhard, Farida de Randamie, Jeannet
Kelholt
 
PS. Houd de website van het ZZg, www.zzg.nl, in de gaten. Rond 22 augustus zullen daar foto’s en filmpjes te
bekijken zijn van de noodhulp-pakkettenactie in Suriname.
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Noodhulp via ZZG
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Steunpunt Verlies
en Rouw is weer
geopend.
 

 

 
Vanaf  21 september 2021 is het Steunpunt Verlies en
Rouw weer elke derde dinsdag van de maand geo
pend voor ieder die een dierbare heeft verloren.
De coronapandemie ging en gaat gepaard met veel
verlies en verdriet. Veel dierbaren -iedereen om wie
je geeft- zijn gestorven (niet alleen door corona) en
vaak kon nauwelijks afscheid genomen worden.
Het verdriet en de rouw om het verlies van iemand om
wie je geeft, was voor anderen vaak weinig zichtbaar.
De lockdown maakte dat het rouwen vaak in een
zaamheid en afzondering moest gebeuren. 
Het is echter belangrijk dat mensen een plek hebben
waar ze hun verdriet en zorgen met elkaar te kunnen
delen.
 
Het Steunpunt Verlies en Rouw van Stichting de Zwaan
is al jaren een plek waar lotgenoten hun ervaringen
met verlies en rouw met elkaar kunnen delen.
Mensen ervaren de middagen als een plek om op
adem te komen en vinden de ruimte om hun verdriet
en andere emoties, met elkaar te delen. Emoties of
gedachten waarvan je dacht dat alleen jij die zo er
vaart, worden herkend in het lotgenotencontact. In
de reacties van bezoekers wordt de warmte en de
verbinding en de ruimte die ze voelen keer op keer
genoemd.
 
Het Steunpunt geopend van 14.00 uur tot 16.30. Het
eerste half uur is inloop met koffie en thee. En vanaf
14.45 uur besteden we gezamenlijk aandacht aan
een thema. Vanaf september zullen de thema’s op
gebouwd zijn rond herinneren, het hervinden van
veerkracht, omgaan met rouw in aanloop naar en
tijdens de feestdagen, sociale contacten, en zinge
ving. De middagen worden begeleid door Eva Snie
der en Marja Ligterink, beiden ervaren rouwbegelei

ders. Het adres is Aanloophuis de Steiger, Luttik
Oudorp 93, 1811 MV Alkmaar.
 
We kunnen voorlopig maximaal 10 mensen verwelko
men.  Wel graag even opgeven van te voren, want
uiteraard willen we de coronaregels naleven (o.a. de
anderhalve meter maatregel)
 
Opgave bij  steunpunt@dezwaan-alkmaar.nl
Ook kun je je hier opgeven als je de nieuwsbrief wilt
ontvangen.
Verdere info bij  Marja Ligterink: tel 06-300 886 10 en
Eva Snieder: tel 06-114 456 37

Kom naar Mij toe, allen die
vermoeid en belast zijn,
en Ik zal u rust geven.     

 
 

Mattheüs 11:28
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