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Voorwoord
Achteraf gezien leek het woord voor het jaar 2017 heel goed op de ontwikkelingen in onze gemeente
te passen. ‘Ik zal jullie een nieuwe geest en een nieuw hart geven’ stond te lezen in Ezechiël 36, 26.
Wij zijn inderdaad met nieuw elan en nieuwe ideeën aan het werk gegaan. Dat was vooral op de
conferentie in juni duidelijk te merken, maar heeft ook in de voorbereiding en uitwerking van deze
dag mee gespeeld. Het woord ‘Vernieuwing’, dat in dit verband vaak wordt gebruikt, roept
verschillende gedachten en gevoelens op. Voor de één is het een absolute noodzaak, wil onze
gemeente ook in de toekomst blijven bestaan. Voor de ander is met angst verbonden, want
vernieuwing betekent lief geworden en vertrouwde gewoontes kwijt te raken en voelt als een
aanslag op je identiteit. Met beide kanten hadden en hebben wij te maken.
In dit jaarverslag zult u vele vertrouwde activiteiten tegen komen, maar ook nieuwe ideeën en
contouren voor de weg die wij in de toekomst willen bewandelen. Veranderingen zijn ingezet en
zullen er komen, maar deze veranderingen gaan langzaam, zoals zo vaak in de EBG. Dat maakt
sommigen ook ongeduldig. Om echter in het beeld van het jaarwoord te blijven: een hartoperatie is
een ingrijpend gebeuren en daar moet je voorzichtig mee omgaan. Deze geboden voorzichtigheid en
omzichtigheid zijn terug te lezen in dit verslag. Het was op die manier een interessant jaar, dat moed
maakt voor de toekomst. Wij danken alle die in het afgelopen jaar onze gemeente hebben gesteund
of die in onze gemeente hebben meegewerkt. Wij hopen dat u deze steun en inzet terugleest in dit
verslag.
(Stefan Bernhard)
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Uit de deelgemeenten/regio’s
Alkmaar
Inleiding
Fijn dat we in het Kerkelijk Centrum: de Blije
Mare samen met de Maria Parochie de PKN en
de EBG kerk mogen zijn. De gezamenlijke
activiteiten met de 3 kerken is bijzonder.
Een voorbeeld is de filmavonden, eerst in de
hal genieten van een warme maaltijd, daarna
naar de Immanuelkerk voor de film.
Door de verbouwing van de Immanuelkerk
(PKN) was er de eerste maanden van het jaar
geen orgel beschikbaar. De kerkdiensten
moesten het zonder begeleiding van het orgel
doen. We mogen terug kijken op een prachtige
kerkzaal.

(Bijzondere) diensten
De EBG Alkmaar e.o. is lid van de Alkmaarse Raad van kerken (ARK). Zr. Esther Bonoo en zr. Joan
Echteld vertegenwoordigen onze gemeente in de raad. Een belangrijke activiteit van de ARK is de
Feestweek van de oecumene. Dit vond van 4 juni tot 10 juni plaats met als thema: 'een groen kerk
heeft vele kleuren’ Tijdens de week hebben kerken hun deuren opengezet voor diverse activiteiten
rond duurzaamheid en aandacht voor de schepping, waarin wij leven. Als afsluiting werd een
oecumenische dienst in de Grote of St. Laurenskerk gevierd. Broeder Bernhard was lid van de
voorbereidcommissie van de feestweek. Aan de activiteiten hebben ook gemeenteleden van onze
gemeente deelgenomen.
Een van de activiteiten was in de Blije Mare. Het
thema was zwerfafval. Op de foto gooien we allemaal
een stukje zwerfafval over ons hoofd de kring in. Als
je je dan omdraait, zie je hoeveel het bij elkaar is, ook
al had iedereen maar één stukje. De oproep was
natuurlijk om geen afval meer op straat te gooien maar dat doen mensen natuurlijk niet. De echte
uitdaging is om ook eens een stukje zwerfafval op de
rapen, ook al is het niet van jezelf.
In het kerkcentrum 'de Blije Mare' werkt de EBG bij verschillende activiteiten met de Protestantse
gemeente Alkmaar en de RK parochie samen. Zr. Bonoo is daarin ons contactpersoon. Door het jaar
heen nemen gemeenteleden deel aan de filmavonden die door de werkgroep 'kerk naar buiten'
worden gehouden. Br. Bernhard verzorgde een middag voor de 'Olde mare', een inloop voor ouderen
op woensdag middag. De Gospelnight in het najaar was weer een groot succes. Vlak voor kerst werd
de 8ste kerstwandeling door de wijk en voor de wijk gehouden. Een kleurrijke groep van 240
deelnemers, daaronder vele kinderen, is op stap gegaan langs een aantal plaatsen om het
kerstverhaal te beleven.
In september hebben wij een gezamenlijke kerkdienst met de Protestantse gemeente in
Heerhugowaard gevierd. En in de Kresnetieviering op 24 december heeft dit jaar ongeveer 90
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bezoekers uit verschillende kerken mogen begroeten. In beide kerkdiensten zijn koren uit
Amsterdam opgetreden. Dat heeft de kerkdiensten extra aantrekkelijk gemaakt.
Ontwikkelingen in de gemeente
De samenwerking met de Maria Parochie, de EBG en de PKN is sterker geworden. Er wordt rekening
gehouden met het preekroosters van elkaar. Zo kan elke kerk bij bijzondere diensten/activiteiten
gebruik maken van de hal.
De kerkdiensten in Den Helder werden ook bezocht door de gemeenteleden van Alkmaar.
Raad van Bijstand
Omdat Alkmaar niet goed werd vertegenwoordigd is in de OR, is een zuster benaderd om deze taak
op zich te nemen. Twee leden van de RvB hebben bedankt als vrijwilliger. De RvB telt nu 8 leden.
Jeugdwerk
In onze deelgemeente hebben wij geen jeugd- en kinderwerk.
Gebedsgroep
Groothuisbezoeken bij gemeenteleden aan huis; de ene keer in Alkmaar de andere keer in
Heerhugowaard. Gemiddeld bestaat de groep uit ongeveer 10 leden. De avonden werden geleid door
br. S. Bernhard en een broeder uit de gemeente.
Bijbelstudie
In de eerst helft van het jaar heeft br. Bernhard het boek ‘in Gods hand’ behandeld. Een broeder uit
de gemeente heeft na de zomervakantie 3 keer de Bijbelavonden verzorgd.
Verwachtingen 2018
Voor dit jaar komen de deelgemeenten vaker samen in de gezamenlijke kerkdiensten. Er zijn 12
regionale diensten gepland. Elke maand kerken bij de andere deelgemeente. Leuke ‘konmakandra’.
EBG zal dit jaar meedoen met de Paaspakkettenactie van de ARK. Er worden Paaspakketten
samengesteld voor minder bedeelden. Je kunt je bijdrage hiervoor leveren door levensmiddelen aan
te bieden, collecte of financiële bijdrage te leveren. De activiteiten in de Blije Mare met PKN en Maria
Parochie worden voortgezet. Dit zijn o.a. : het Olde Mare café voor 75 plussers, filmavonden, de
week van Oecumene, kerstwandeling enz.
De Bijbelclub ’Bigin nanga bribi’ Begin met geloof, gaat in de 2de week van januari van start.
Statistieken
We kerken op de tweede zondag van de maand dan is br. Bernhard predikant en de vierde zondag
wordt verzorgd door een gastpredikant. Ongeveer 17 tot 27 leden bezoeken de kerkdiensten. Bij de
bijzondere diensten is de opkomst meer.

(Raad van Bijstand Alkmaar e.o.)
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Haarlem
Inleiding
Dit jaar is er veel werk verzet in onze gemeente, maar we hebben ook veel bereikt. Hiervoor
bedanken we alle gemeenteleden voor hun toewijding en inzet in de afgelopen periode. We denken
hierbij aan het team van klussers bij het onderhoud en de schoonmaak van onze kerk, maar ook
gemeenteleden die bijspringen bij activiteiten in de kerk en die ervoor zorgen dat de koffie en thee
altijd klaar staan met iets lekkers erbij. Wie we zeker niet mogen vergeten zijn de medewerkers van
dienst die de voorbereidingen treffen voor de kerkdiensten en met alles wat daarbij hoort, zodat de
kerk weer gereed is voor de volgende activiteit. We bedanken onze koorleden die met hun koorzang
de kerkdiensten opluisteren, de pianisten en tenslotte de voorgangers die in de kerkdiensten
voorgaan. Daarnaast hebben we ook blijde, maar ook droevige gebeurtenissen gekend. Er zijn
kleinkinderen geboren, we hebben bigi jari’s gevierd en een gouden huwelijk. Maar ook hebben wij
afscheid moeten nemen van broeders en zusters uit onze gemeente. Wij danken God voor zijn
genade en hopen dat de rouwenden troost hebben kunnen vinden.
(Bijzondere) activiteiten
Vastenmaaltijden
De Vastenmaaltijden zijn een interkerkelijke activiteit die jaarlijks in de Lijdenstijd of wel de
Veertigdagentijd georganiseerd worden. Het is een oecumenische dienst samen met andere
Haarlemse kerken. Zij worden in de voorbereiding betrokken maar ook bij de organisatie van deze
avonden. Dit jaar is als thema gekozen: “ Zachtmoedigheid”, waarbij iedere week een ander
voorbeeld van zachtheid besproken werd aan de hand van een Bijbelse figuur of een bekende
persoonlijkheid. De collecte was dit jaar voor het project “De Droomwolk”, van stichting De Baan in
Haarlem. Het is een project om dromen van mensen met een beperking te realiseren.
Doopdienst
Op 16 april van dit jaar hebben we 6 kinderen mogen dopen in onze kerk. Op deze dag was in de kerk
ook de viering van een Gouden huwelijk. Het was een mooie dag voor jong en oud. We hopen het
komend jaar weer wat dopelingen te mogen begroeten.
Cursus pastorale gespreksvoering
Deze cursus is een activiteit die op verzoek van onze gemeenteleden is georganiseerd. Pastorale zorg
is in onze gemeente belangrijk. Met deze cursus willen we gemeenteleden beter toerusten op hun
pastorale taken in de kerk. We hopen voor deze cursus meer gemeenteleden te interesseren, ook uit
de rest van Noord Holland.
Uniteitsgebedswacht
De Uniteitsgebedswacht is een gebedsketen in de Uniteit. Een keten waarin het hele jaar door ergens
in de wereld ieder uur gebeden wordt voor doelen in de wereldwijde Uniteit, die ingedeeld is in
provincies. Noord-Holland behoort tot de Europese Provincie. De tijden van gebed zijn vastgesteld en
Haarlem heeft gekozen om in de aangegeven nachtelijke uren samen te komen voor gebed in de
kerk, waaraan ook andere gemeenteleden uit Noord-Holland konden deelnemen. Onze regionale
gebedswacht werd gecombineerd met de Uniteitsgebedswacht.
Het was een goede opkomst met gebed en zang en de mogelijkheid om je in stilte terug te trekken.
Aan de hand van beeldmateriaal werden de gebedsdoelen verduidelijkt. Deze activiteit is zeker de
moeite waard om in stand te houden.
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De Fakkel
De Fakkelmiddag is een jaarlijkse activiteit in Haarlem van de zusterkring Noord Holland.
De voorbereidingsgroep uit Noord Holland zorgt voor een passend thema en of het een Doe-activiteit
wordt of een informatieve middag. Deze keer was het thema: “Is alles geregeld”, een middag met
informatie over allerlei zaken rondom ons eigen sterven, afscheid, de begrafenis of de crematie.
Praten over de dood is niet iets wat we graag doen. Op deze bijeenkomst werd duidelijk dat het wel
belangrijk is om je wensen voor je begrafenis of crematie op papier te zetten voor de nabestaanden.
Wat duidelijk werd is dat hier veel meer bij komt kijken. Dit gesprek willen we daarom graag met
onze gemeenteleden in kleine kring voortzetten.
Keti Kotiviering
Keti Kotiviering op 2 juli is ook een feestelijke dienst. Wat het altijd wel bijzonder maakt is dat
gemeenteleden in traditionele kledij naar de kerk komen. Interessant is weer de keus van het
volklied dat ter afsluiting van de dienst gezongen wordt en discussie er omheen. Hebben we wel het
juiste lied gekozen? “Mi kondre tru, wi lobbi joe; Opo kondre mang un opo of God zijt met ons
Suriname? Wie het weet mag het zeggen.
Dansmiddag in de kerk
Daar de regionale sport-en spelmiddag niet doorging kwam het idee voor een religieuze dansmiddag
o.l.v. br. Bernhard. Een leuke activiteit waar ook andere gemeenteleden uit Noord-Holland
deelnamen. Dit hebben we niet eerder in de kerk gehad.
Wellicht is dit voor herhaling vatbaar.
Gemeentevergadering met BBQ op het Kaageiland
Dit jaar hebben we anders dan we gewend zijn onze gemeentevergadering buiten de deur gehouden.
Het was een zeer geslaagde meeting. Na een korte dienst vond de gemeentevergadering plaats.
Gemeenteleden konden na de vergadering genieten van een gezellige BBQ. Iedereen had wat spullen
mee waar we samen van konden genieten. Er kwam nog een verassing bij, namelijk een rondleiding
van pastor Van Lent in de beeldentuin met vrouwen uit de Bijbel.
Augustusmaandviering
De augustusmaandviering was een regionale viering in Hoorn op 3 september. Haarlem was goed
vertegenwoordigd.
Oogstfeest
Oogstfeest met een dankdienst waarin wij voor de gaven gedankt hebben die ons gegeven zijn en
waarvoor gewerkt is. Zr.Bernhard heeft dia's vertoond van alles wat tot bloei is gekomen in de
gemeente tuin. De gaven werden verloot met enkele kruidentakjes uit deze tuin.De opbrengst is een
financiële ondersteuning voor het kerkelijk werk.
Bezinningsweekend
Bezinningsweekend, dit is een regionale activiteit, waar toch ieder jaar ook Haarlemse
gemeenteleden aan deelnemen. Ook dit jaren waren we present. Het is elke weer verassend wat we
te zien en te horen krijgen. Onze complimenten voor de organisatoren.
Advent middag
Het verhaal van de rondleiding in de beeldentuin stond centraal in de viering van onze familie-advent
middag. Voor deze gelegenheid is een quiz gemaakt om onze Bijbelkennis op te halen. Het was fijn
om als gemeenteleden samen hiermee bezig te zijn. Ook de afsluiting met een gezamenlijke brunch
was fijn, juist omdat iedereen wat lekkers bereid had waar we samen van genoten hebben.
Activiteiten als deze zouden we vaker moeten doen.
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Ontwikkelingen in de gemeente
Open Monumentendagen
De Open Monumentendagen worden jaarlijks in Haarlem gehouden. Het is een tweedaags gebeuren,
op zaterdag en zondag met optreden van diverse koren (Korenlint). Bezoekers kunnen dan de
monumenten bezoeken en tevens genieten van de koorzang. Onze gemeente doet ook mee en is
beide dagen open. Het Haarlemse kerkkoor treedt niet op. Wel sluiten we de zaterdagmiddag af met
een zangdienst die voor alle bezoekers toegankelijk is.
De Raad van Bijstand heeft besloten om in 2018 alleen op de zaterdag mee te doen met deze
activiteit. Bezoekers mogen wel de kerk binnenlopen tijdens de kerkdienst of de kooroefening maar
er is geen optreden van het Korenlint.
Week van het gebed
Sinds dit jaar doet Haarlem ook mee met de week van gebed en zijn we betrokken bij de
voorbereidingen van deze activiteit. In de maand januari vond in de gebedsweek elke dag in één van
de deelnemende kerken een uur van gebed plaats. Het thema was: Verzoening en terugblikken op
500 jaar Reformatie. Op 29 oktober was er geen dienst in Haarlem. Onze gemeente had zich
aangesloten bij de interkerkelijke Reformatiedienst in de BAVOkerk. Meerdere leden hebben deze
dienst bijgewoond. Ook in 2018 willen we meedoen met deze activiteit.
Landelijke cursussen EBGN
De Landelijke cursussen van de EBGN zijn de afgelopen jaren ook in Haarlem georganiseerd.
Deze cursussen zijn één zaterdag in de maand van september tot en met november o.l.v.
br. Bernhard. In 2017 was het thema: Besturen en beleid maken in de gemeente. Zoals de
voorgaande jaren was de opkomst naar tevredenheid. Onder de deelnemers waren er geen EBG-ers
uit Noord-Holland, terwijl Rotterdam en Amsterdam goed vertegenwoordigd waren. De deelnemers
waren wederom zeer positief over de inhoud van de cursus maar ook vooral over de verzorging. In
2018 staan we ook weer klaar om ze te verwelkomen.

Raad van Bijstand
De Raad van Bijstand in Haarlem komt 1 keer in de maand op dinsdagavond bijeen om de
ontwikkelingen in de kerk te bespreken. We blikken dan ook terug op de activiteiten van de
afgelopen periode en bereiden de komende activiteiten voor. Na iedere RvB-vergadering is
na de kerkdienst op zondagmiddag een koffietafelgesprek met onze gemeenteleden. Met deze
gesprekken proberen we gemeenteleden te betrekken bij het werk van de kerk. Hieruit zijn ook leuke
activiteiten voortgekomen zoals een fundraising met de verloting van een mand met levensmiddelen,
maar ook de verkoop van eten en pap. De opbrengst is ter versterking van de gemeentekas.
Gemeenteleden vinden het prettig zo op de hoogte te worden gehouden van wat er besproken
wordt in de Raad van Bijstand
Jeugd- en kinderwerk
Het jeugd- en kinderwerk in Haarlem ligt momenteel stil. De regionale kinderkerstviering was dit jaar
in Haarlem. Het was een succesvolle dag waar jong en oud van genoten hebben.
Deze activiteit biedt nieuwe mogelijkheden om het kinder- en jeugdwerk ook hier in Haarlem weer
op te bouwen en zo meer kinderen en jongeren in de kerk te krijgen.
Gebedsgroepen
Geen
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Bijbelstudie
In Haarlem is gekozen voor een Bijbelleesgroep. Deze keer was het een boek van Desmond Tutu: ‘In
Gods hand’. Dit boek bracht ons tot zeer inspirerende gesprekken over de gedachten van een
bijzondere persoonlijkheid, die een voorbeeld is voor vele christenen. Deze activiteit willen we in
2018 voortzetten. We hopen dan dat ook andere gemeenteleden uit Noord Holland zullen
aanschuiven.
Verwachtingen 2018
Vastenmaaltijden: de samenwerking met andere kerken in Haarlem voortzetten en versterken.
Fundraising en andere activiteiten organiseren voor de bouw van de keuken.
De bijeenkomsten van de 50+ club, komen niet goed van de grond, daar moeten wij ons opnieuw op
bezinnen.
Statistieken: aantal diensten; aantal kerkbezoeken
In 2017 zijn er 52 kerkdiensten in Haarlem gehouden. Gemiddeld waren er 19.8 volwassenen en 2
kinderen aanwezig. Er is 1 doopdienst geweest waarbij 6 kinderen gedoopt zijn.
We hebben geen belijdenisdienst gehad, geen huwelijken en geen begrafenissen.
(Raad van Bijstand Haarlem)
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Hoorn
Inleiding
Waarde zusters en broeders uit onze gemeente het lijkt als of wij in de gemeente Hoorn wel stil
hebben gestaan, maar dat zou erg kort door de bocht zijn en oneerbiedig naar onze bezoekers,
gemeenteleden en de (weinige) vrijwilligers die zich nog willen en kunnen inzetten voor het werk in
onze gemeente. In Hoorn hebben wij te kampen met de vergrijzing, het verliezen van de link met de
jongeren en het moeilijk kunnen bereiken van vrijwilligers, kortom mensen die nog te porren zijn om
mee te doen in het besturen, begeleiden en helpen ontwikkelen van onze gemeente.
Wanneer wij het vervolg van dit verslag doorlezen zullen wij mogelijk begrijpen dat wij niet stil
hebben gestaan, maar een duw vooruit zeer gewenst is.
(Bijzondere) activiteiten
Etentje EBG Hoorn
Op 19 januari2017 is de Raad van Bijstand het nieuwe jaar begonnen met een etentje voor de
gemeenteleden EBG Hoorn in Wok restaurant Pejo. Tijdens het eten zijn begeleidende gesprekken
gevoerd over de toekomst van EBG Hoorn.
Menu voor een gesprek over de EBG Hoorn op 19 januari 2017 in Wok restaurant Pejo
Amuse
Welkom op dit EBG diner! Wij, de raad van bijstand, willen met u in gesprek gaan over de toekomst
van onze gemeente in Hoorn. Daarbij zijn uw gedachten en ideeën belangrijk. Ga daarom lekker
zitten, kies tafelgenoten met die u goed kunt praten. Kies iemand aan uw tafel die korte
aantekeningen maakt van het gesprek. Het is niet erg, als u niet alle vragen kunt beantwoorden.
Want: vergeet vooral niet, om lekker te eten.
Een lied / gebed om te beginnen: Groot is uw trouw, O Heer, mijn God en Vader. …
Voorgerecht / Soep
Als mijn geloofsgemeenschap niet een plaats is waar mijn tranen worden begrepen, waar moet ik
dan naar toe om te huilen? / Als mijn geloofsgemeenschap niet een plaats is waar mijn geest vleugels
krijgt, waar moet ik dan heen om te vliegen? / Als mijn geloofsgemeenschap niet een ruimte biedt
waar mijn vragen worden gehoord, waar moet ik dan zoeken? / Als mijn geloofsgemeenschap niet
een ruimte biedt waar naar mijn gevoelens kan worden geluisterd, waar moet ik dan naar toe om te
spreken? / Als mijn geloofsgemeenschap niet een gemeenschap is waar u mij begrijpt zoals ik ben,
waar kan ik dan naar toe om ‘te zijn’? / Als mijn geloofsgemeenschap niet een plaats is waar ik kan
proberen en leren en groeien, waar kan ik dan gewoon ‘mezelf’ zijn? (Askea parochie – Carlow /
Ierland)
Lees de tekst en vertel aan elkaar: Wat vind of vond ik fijn in de EBG en wat mis ik?
- De EBG geeft een familiegevoel en dat is fijn.
- EBG is een warm huis.
- EBG is ons van huis uit meegeven.
- Geloof maakt het verschil in mijn leven.
- Wij missen de mensen in de kerk, de ouderen die vroeger wel kwamen, de jongeren die ooit
in de kinderkerk waren of zelfs hun belijdenis hebben afgelegd in de kerk.
- Wij zien de kerk teveel als vanzelfsprekend. Er ontbreekt het besef, dat mensen zich moeten
inzetten voor de kerk (eigenaarschap)
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Salade
De kerk, dat is vooral de kerkdienst op zondag middag in de Dorpskerk in Zwaag. Maar er gebeurt
nog meer in en vanuit de EBG. Maar is dat voldoende?
Daarom vervolg het gesprek met de vragen: Waar kom ik de EBG in Hoorn tegen? En waar zou ik haar
graag tegen willen komen?
Hoofdschotel
Het mag duidelijk zijn: als de EBG in Hoorn ook in de toekomst wil blijven bestaan, moet er iets
veranderen. Met een kleine groep enthousiaste leden van de Raad van bijstand, gemiddeld 15
bezoekers in de kerkdiensten en een dominee, die er wel en niet is, kom je er niet. Maar wat zou dan
moeten veranderen? Om antwoorden te vinden gaan wij vier rondjes maken:
1. Neem eerst de tijd om met elkaar ideeën en tips te verzamelen om het gemis uit de eerste
twee gespreksgangen weg te nemen. Beoordeel nog niet of het idee echt uitvoerbaar is.
2. Maak in een tweede ronde enkele ideeën zo concreet mogelijk.
(Niet: ‘ik wil dat er meer leuke liederen gezongen worden’, maar ‘er moeten meer liederen
uit de feestbundel gezongen worden zoals b.v.…’)
3. Neem een leuk idee van een ander gesprekspartner en vind redenen waarom dit idee niet
uitvoerbaar is. Ga daarover in gesprek en probeer met elkaar de redenen te ontkrachten.
4. Kies met elkaar maximaal drie ideeën uit die u nuttig en uitvoerbaar lijken.
-

Jongeren en kinderen een taak geven in de kerk.
Een aanbod voor de tieners, want voor hen is er niets te doen in de kerk.

-

Oudere en jongeren gemeenteleden aan elkaar koppelen om jongeren thuis te laten raken in
het geloof en in de gemeente (buddy’s in het geloof)
Elkaar aanspreken als gemeenteleden.
Een commissie vormen die contact houdt met gemeenteleden.
Een enquête houden onder de betalende leden die niet meer naar de kerk komen. Zij hebben
nog een binding met de kerk. Daar moet je beginnen.
Meer aandacht bij verjaardagen en andere belangrijke gebeurtenissen (examens enz.) - ook
voor jongeren.
In de catechese meer aandacht voor het element ‘lidmaatschap’ - naast het element
‘persoonlijk geloof’
Continuïteit in diensten waarborgen. Ook thema’s weer terug laten keren (b.v.
terugkoppelen wat mensen met de ‘war-room’ hebben gedaan).
Actieve gemeenteleden aanmoedigen om meer uit te stralen, dat het leuk en belangrijk is om
in de kerk te zijn.

-

Dessert
Wie of wat is de kerk? Het is geen gebouw, het is geen idee en geen boek. De EBG is vooral een groep
mensen die in Jezus Christus geloven en door Hem geraakt zijn. Daarom is ook alleen dat mogelijk,
wat wij samen tot stand brengen. Neem daarom een moment, ga in gedachten langs wat u belangrijk
vind om te doen. Dan kijk naar de ideeën en plannen die u samen opgeschreven hebt.
Waar zou ik mij voor willen en kunnen inzetten in de komende tijd? Zet daar uw naam bij!
Koffie / thee
Wij danken u voor dit gesprek en hopen dat u van het eten hebt genoten. Wij zijn benieuwd naar de
aantekeningen van uw gesprek. Lever ze daarom in bij een van de leden van de Raad van bijstand.
Wij wensen u een veilige weg naar huis en een gezegende week: Ga nu heen in vrede, ga en maak
het waar …
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Paasviering met brunch
Wij verheugen ons ieder jaar weer op de paasviering. De viering was op 16 april. De dienst was goed
bezocht. De mooie gezangen galmden door de kerk. Wij konden luisteren naar de mooie overdenking
die br. Bernhard bracht.
Na de dienst hadden wij de paasbrunch. Wij mochten eerst genieten van een heerlijke soep.
De vele hapjes ontbraken ook niet. Vrolijke broeders en zusters hadden leuke gesprekken met elkaar
tijdens de brunch. Na dit gezellig samen zijn volgde de napret. Het opruimen verliep vlot. Iedereen
hielp een handje. Wij bedanken iedereen die op welke wijze zijn of haar bijdrage heeft geleverd om
dit feest weer tot een onvergetelijke te maken. Bedankt en………… Tot de volgende viering.
Paasavondviering met de doopsgezinde Remonstrantse gemeente Hoorn.
Deze gemeente vindt het altijd fijn de paasavond in oecumenisch verband te vieren.
Vandaar dat ze dit jaar de EBG Hoorn het verzoek hebben gedaan de paasviering samen te doen. Het
was geen klassieke kerkdienst maar een mooie muzikale viering met allerlei inbreng. De inloop was
om 20.00 uur met koffie en thee. Een halfuur kennismaken en gezellig babbelen met elkaar. Wij
voelden ons gelijk thuis. De sfeer was goed. Om 20.30 uur begon de viering. Het programma was
door beide gemeenten in elkaar gezet. Een goede voorbereiding was al vanaf het begin te merken.
Het thema was:” Lichtpuntjes”.
De viering werd opgeluisterd door monoloog, preek, groepszang, solozang, verschillende vertellers
over hun lichtpunt, muziek en beeld per beamer.
De viering begon in de kerkruimte. Halverwege de viering gingen wij naar buiten in de mooie tuin, in
het donker, waar er een brandende vuurkorf stond te midden van alle kerkgangers waaraan
vervolgens de paaskaars werd ontstoken. Terwijl dat gebeurde galmde de stem van de solist door de
tuin. Op dat moment mochten wij onze kaars aansteken aan de paaskaars en liepen in processie naar
binnen waar onze kaarsen werden geplaatst in een grote zandbak.
“Licht” met de wens dat wij mensen deze warmte en dit licht altijd aan elkaar mogen doorgeven. Er
vond ook een doopritueel plaats. Tijdens de viering werd afwisselend gesproken door Br. Bernhard,
Br. Bert en de vertellers over hun lichtpuntjes. De nadruk werd gelegd op wat ons verbindt en wat wij
delen. Vanuit die gedachte keken wij naar een filmpje uit Denemarken dat ons uitnodigt hierover na
te denken. EBG Hoorn bracht twee liederen ten gehore een Surinaams nummer en een Nederlandse.
De dienst werd afgesloten met de zegen door br. Bernard en daarna zongen wij het slotlied
U zij de glorie.
Wij mogen terug zien op een mooie paasavond viering.

Augustusmaand viering regionaal op 3 september 2017
Ja, dit jaar hebben wij de augustusmaand gevierd in september en in Hoorn. En het was de moeite
waard om deze dienst te hebben bezocht. Het was een prachtige dag waar 80 tot 85 broeders,
zusters, jeugdigen en kinderen van de verschillende deelgemeenten elkaar konden ontmoeten om te
vieren en te herdenken de maand, die ook wel de Hernnhuttermaand wordt genoemd.
Broeder Stefan Bernhard hield de overdenking over een tekst bij Psalm 34:19. De tekst uit de Bijbel in
gewone taal: “De Heer is dicht bij mensen die geen hoop meer hebben, Hij helpt mensen die de
moed verliezen.”
Vervolgens is er een Liefdemaal gehouden. En volgens Anitri-traditie hebben wij onze krentenbollen
met elkaar gedeeld, pieng pieng boroe.
Een broeder uit de gemeente heeft ons meegenomen in een stukje geschiedenis van het ontstaan
van de Anitries in Hernnhut in Duitsland met het vieren van het avondmaal op 13 augustus 1727,
waarbij de zusters en broeders daar aanwezig de Heilige Geest in hun midden ervoeren.
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En dan enkele jaren daarna werden de eerste zendelingen uitgezonden naar o.a. Zuid- Amerika en
het Caribisch gebied.
Een lid van de Raad van Bijstand heeft verteld over het 135 jarig bestaan van haar geboortedorp
Bersaba. Voor deze gelegenheid is een speciale hoofddoek gemaakt. Zij heeft dit met trots aan de
gemeente getoond.
In deze dienst is ook de datum voor de Synode verkiezing officieel bekend gemaakt en de procedure
uitgelegd.
Na de dienst was er gelegenheid om onder genot van een kopje soep lekker na te praten. Al met al
een succes- en liefdevolle Augustusmaand viering. Samen kijken we weer uit naar zo’n geweldige
ontmoeting.
Ontwikkelingen in de gemeente
In de inleiding en het verslag van het gemeente etentje hebben wij al kunnen opmaken dat de groei
in Hoorn zorgelijk is. Wij merken een teruggang in het aantal leden en hierdoor ook het aantal
kerkbezoekers. Nood: Hoorn moet aan het infuus!!
Gelukkig participeren wij als EBG ook nog in de Raad van Kerken HZB en zouden ook daar meer
moeten samenwerken en te zien of wij inzichten kunnen opdoen.
Raad van Bijstand
De Raad is het afgelopen jaar 12x bijeengekomen in verschillende samenstelling. Door vakanties,
ziekte en andere verplichtingen was de Raad van Bijstand amper voltallig aanwezig. Belangrijke
punten die aan de orde zijn gekomen:
- Invullen van onze kerkdiensten,
- Ontwikkelen van de gemeente,
- “EBG dat ben ik”
- Advent concert
De Raad moet nodig uitgebreid gaan worden willen wij nog goed gemotiveerd aan de slag kunnen.
Jeugd- en kinderwerk
De aandacht voor het jeugd- en jongerenwerk is er wel, maar wij missen medewerkers die zich
daadwerkelijk willen storten op de jongeren. Dan moet je denken aan het opsporen van en het
onderhouden van het contact met de jongeren om zo samen met hen activiteiten te organiseren in
en rond de kerk. Zo is het initiatief vanuit de aanbeveling van het gemeente etentje om jongeren
taken toe te bedelen in de kerkdiensten al overgenomen. Alleen laat het jongeren bezoek te wensen
over en moeten wij daar harder ons best in gaan doen.
Bijbelstudie en gebedsgroepen
Ook in Hoorn hebben wij dit jaar 5x Bijbelstudie bijeenkomsten gehad waarin het boek van Bisschop
Desmond Tutu: ‘In Gods hand’ werd behandeld. Het boek gaf voldoende gesprekstof en hebben wij
verdieping gehad over bepaalde passages uit het boek dit in verhouding met de christelijke
geloofsbeleving van de deelnemers.
De huisbijeenkomsten in Ma-awidja zijn in het verslagjaar goed bezocht.

Adventconcert
Ook dit jaar hebben wij als deelgemeente ons binnen EBG NH weer mogen profileren met het
organiseren en het neerzetten van een goed bezochte Advent concert. Dit jaar dienden zich de
volgende artiesten aan: Bryan Bijlhout, Brada Olly en de groep Far Out.
Er waren heel veel goede reacties en onze keuken heeft zeker ook daar een steentje aan bijgedragen.
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Zaandam
Inleiding
Zaanstad is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente is de grootste in
de Zaanstreek. Op 30 april 2017 had de gemeente Zaanstad 154.037 inwoners. Gemeente Zaanstad is
in 1974 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Assendelft, Krommenie, Wormerveer,
Westzaan, Zaandijk, Koog aan de Zaan en Zaandam.
Purmerend is een stad en gemeente in de regio Waterland in de Nederlandse provincie NoordHolland. De gemeente verwelkomde op 31 maart 2016 de 80.000ᵉ inwoner.
De kerk, de Maartenkerk, bevindt zich in het centrum van Zaandam. De kerk wordt gehuurd van de
Evangelische Lutherse Gemeente (ELG). Wij kerken in de Maartenkerk op de 1e, 3e en soms 5e
zondag van de maand. De diensten beginnen om 12:30 uur. De eerste dienst van de maand wordt
meestal geleid door Ds. Bernhard. De overige diensten worden ingevuld door diverse
gastpredikanten, voorgangers, leken prekers, groepen uit de kerk en door de RvB.
Gezien de aantallen inwoners Zaanstad & Purmerend (samen 235.000) die hiervoor zijn gemeld
hadden wij wat graag er hier melding van willen maken dat wij zijn gegroeid maar dat is helaas niet
het geval. Wel is het goede nieuws dat de bezoekersaantallen niet terug zijn gelopen. Conclusie is dat
er een vaste groep van ongeveer + 30 kerkgangers trouw de diensten bezoekt. Echter met deze
bezoekersgetallen en de vergrijzing van de groep zal het moeilijk worden om te blijven kerken. De
financiële huishouding is nu nog voldoende om het vol te houden maar op de langere termijn gaat dit
niet werken.
De gemeente Zaanstad en Purmerend heeft dan ook actief meegedaan aan de conferentie Groeiend
geloven EBG Noord Holland in juni alwaar besloten is om het roer langzaam om te gooien. De eerste
gevolgen daarvan zullen in 2018 merkbaar zijn.
Elke eerste zondag van de maand werd de dienst geleid door ds. S. Bernhard, gastpredikanten. Ook
dit jaar hadden wij drie leken prekers. In december was er een gezamenlijke kerstnachtdienst met de
Lutherse kerk.
De vaste organisten hebben in 2017 de diensten muzikaal begeleid.
Met de ELG hebben wij twee gezamenlijke diensten gehouden. Te weten de dienst op
Hervormingsdag (nov.) en de kerstnachtdienst (dec.).
Bijzondere Activiteiten
Paasbrunch
De organisatie van deze gecombineerde dienst bestaande uit een preek/overdenking en na afloop
een brunch was weer in goede handen van de werkgroep. De opkomst was minder goed dan
voorgaande jaren. Waar dat aan gelegen heeft is niet te verklaren.
Belijdenis
In 2017 is er in Zaandam geen catechisatie gehouden en heeft er dus ook geen belijdenis
plaatsgehad.
Oogstfeest
Zondag 1 oktober werd de Oogstfeestdienst gevierd. Het was een feest van dankbaarheid. Wij
moeten dankbaarheid tonen voor wat wij krijgen van God en ook willen delen. Egoïsme past niet bij
een christen. Na afloop van de dienst is de verkoop van de ”oogst” goed verlopen.
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Bigi sma dey (senioren dag)
Door ziekte en afwezigheid van enkele ouderen die dit organiseren heeft dit evenement ook in 2017
niet plaatsgehad.
Medewerkersdag
Op 14 oktober nam gastspreker broeder Kwasi Koorndijk ons mee op reis over het ontstaan en het
gebruik van het Sranang Tongo. Het was een zeer leerzame sessie.
Medewerker van het jaar 2017
Een actieve zuster is tot medewerker van het jaar benoemd. Deze sportieve fietsende zuster staat
altijd klaar om de helpende hand te bieden. Veelal verzorgt zij het koffie- en theebuffet. Maar voor
andere taken draait zij haar hand ook niet om. Nog belangrijker is dat zij de coördinatie op zich
neemt om te zorgen dat Zaanstad meedoet aan de gebedswacht. Zij roostert de bidders in zodat
deze gebedsketen niet wordt verbroken.
Ontwikkelingen in de gemeente
Vrouwensoos EBG NH
De vrouwensoos heeft haar vaste plek nu binnen de gemeente Noord Holland gevonden. Zij komen
regelmatig (om de twee maanden) samen met thema’s die geïnitieerd zijn door de vrouwen die de
vrouwensoos bezoeken. Bij de bijeenkomsten zijn vaak ook deelnemers uit de verschillende
gemeenten aanwezig. Belangrijk is op te merken dat er veel behoefte is aan verdieping en
Bijbelkennis hier zullen we dan de komende jaren op inspelen. Een vast onderdeel van de
vrouwensoos is de Wereldgebedsdag dienst voorbereiden. Afgesproken is dat de Vrouwengroep NH
De Fakkel, het overkoepelend orgaan, en contactorgaan voor vrouwen zal zijn binnen de EBG
wereldwijd. De vrouwensoos richt zich meer op day-to-day activiteiten. Eind 2017 is de vrouwensoos
begonnen om de bekende en onbekende vrouwen in de Bijbel te bestuderen, en daar zullen wij ons
heel 2018 mee bezig houden.
Koor
De gemeente Zaandam heeft een kerkkoor.
Het koor houdt nog steeds stand maar heeft dringend nieuwe leden nodig.
Raad van Bijstand
De Raad van Bijstand heeft in 2017 7 keer vergaderd.
Jeugd en Kinderwerk
In 2017 heeft het team van jeugdwerkers de zondagschool nieuw leven ingeblazen.
Samen met de bezoekende kinderen zijn wij verder op zoek gegaan naar de betekenis van God in ons
leven.
Wat deden wij?
10-15jaar;
Tijdens onze samenkomsten kozen wij samen met de tieners een thema, inclusief bijbehorende
Bijbeltekst. Op creatieve wijze en via interactie ontdekten we samen wat geloof in God betekent,
God liefhebben met heel je hart en je naasten lief te hebben als jezelf. Eigentijdse en oude liedjes
ontbraken nooit en de dienst werd altijd afgesloten met een gebed. Tijdens onze gezinsdiensten,
Moederdag en Vaderdag en de Kinderkerstviering was er altijd een rol voor de kinderen/tieners
weggelegd.
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Overige activiteiten
In het voorjaar van 2017 hebben de tieners in de meivakantie deelgenomen aan het tienerkamp. Eén
met alleen hoogtepunten en zeker voor herhaling vatbaar. Tijdens het Seminar Groeien in Geloof was
er voor de kinderen en tieners een eigen programma.
Na de zomervakantie hebben de tieners deelgenomen aan de ‘ Back2School’ activiteit bij de
Koningskerk in Amsterdam.
Vanaf het vierde kwartaal van 2017 hadden wij weinig bezoekende kinderen en tieners in onze
diensten.
Gebedsgroepen
Gebedsgroep ‘de zwakke kracht’
Iedere maandagmiddag komt deze gebedsgroep bij elkaar in het Trefpunt van de Maartenkerk.
De gebedsgroep bestaat uit de ouderen binnen de gemeente. Zij verzorgen ieder jaar een
preekdienst. Mede door de waardevolle bijdrage die zr Assolt verleent aan deze groep lukt het ze
nog steeds om met boeiende thema’s/overdenkingen de maandagen in te vullen. Toch heeft
menigeen in de groep te leiden aan ouderdomskwalen. Maar ondanks dat geven zij niet op vandaar
hun toepasselijke naam.
Huiskring (Bidstond)
Deze huiskring bestaande uit enkele zusters komt bijeen om te bidden voor de kerk, gezinnen en de
wereld. De locatie dagen en tijden wisselen.
Gebedswacht
Er door Zaandam altijd meegebeden met de gebedswacht. Deze belangrijke gebedsketen wordt zo in
stand gehouden.
Bijbelstudie
Er is geen Bijbelstudie gehouden. Helaas te weinig animo.
Verwachtingen 2018
Door het centraliseren van de 1e zondag diensten van de maand in een van de gemeentes in NH
hopen we tot een nog meer kwantitatieve en kwalitatieve groep kerkgangers te komen. Wel zal
moeten blijken of het reizen naar de andere gemeentes voor velen echt een probleem zal zijn. Vooral
voor de ouderen. We zijn benieuwd naar de uitkomsten van deze pilot.
(Raad van Bijstand Zaanstad)
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Regionaal werk
Oudstenraad
De Oudstenraad heeft in de beleidsontwikkeling van het afgelopen jaar een belangrijke rol gespeeld.
Hij heeft zo zijn rol als bestuur van de gehele EBG Noord-Holland waar kunnen maken. Uitgaand van
de resultaten van de bezinningsdagen heeft een werkgroep in opdracht van de Oudstenraad een
conferentie voorbereid, waar nagedacht zou worden over de toekomstige ontwikkeling van de
gemeente. Doel van de conferentie was om vele gemeenteleden bij dit nadenken te betrekken. En
dat is gelukt, zoals uit het verslag van de conferentie verderop in dit jaarverslag blijkt. De
Oudstenraad dankt de leden van de werkgroep voor hun werk. Hij heeft de resultaten van de
conferentie gebruikt om de plannen voor 2018 uit te werken.
De voorbereiding en evaluatie van de conferentie was dan ook een belangrijk agendapunt op
meerdere van de vijf vergaderingen van de Oudstenraad in 2017. De besprekingen hebben tot een
belangrijk besluit geleid. Besloten is om in 2018 twaalf regionale diensten (een per maand) te
organiseren, waardoor er minder kerkdiensten in de deelgemeenten apart zullen gehouden worden.
De verwachting is dat de regionale diensten beter bezocht en daardoor aantrekkelijker worden.
Regionale diensten zullen ook tot een besparing van kosten en de betere inzet van de vrijwilligers en
medewerkers, zo is de hoop. Dit beluit betreft een proef voor en periode van een jaar. In het najaar
2018 zal geëvalueerd worden of de proef een positief resultaat heeft gehad en besloten worden of in
de komende jaren meer regionale diensten gehouden zullen worden.
Om de resultaten van de conferentie goed te kunnen omzetten en de te nemen besluiten een brede
basis te geven waren continuïteit in en voltalligheid van de raad belangrijk. Van de twee
Oudstenraadsleden uit de deelgemeente Hoorn liep het termijn in de zomer 2017 af. Omdat er geen
ruimte was om Oudstenraadsverkiezingen te organiseren, werd een verlenging van hun termijn bij
het provinciaal bestuur aangevraagd en ook verkregen. De twee leden konden zo nog actief aan de
beleidsontwikkeling deelnemen. Omdat in 2018 ook in andere deelgemeenten termijnen aflopen
kunnen dan gelijktijdig in drie deelgemeenten verkiezingen georganiseerd worden.
In de afgelopen jaren waren twee deelgemeenten met maar één zuster of broeder in de
Oudstenraad vertegenwoordigd. Het huishoudelijk regelement ziet twee vertegenwoordiger per
deelgemeente voor. Het was in de afgelopen jaren niet gelukt om via verkiezingen de lege plekken op
te vullen. Daarom heeft de Oudstenraad de lege plekken tijdelijk tot de aanstaande verkiezingen per
benoeming opgevuld. Wij zijn blij dat wij zowel in Zaanstad als ook in Alkmaar mensen bereid konden
vinden om tijdelijk zitting te nemen in de raad en hun deelgemeente te vertegenwoordigen. Dat
verlicht ook de druk op de andere raadsleden.
Daardoor kon de raad het jaar afsluiten met een volledige bezetting. Ook een andere oude wens kon
vervuld worden. Br. Mecidi werd bereid gevonden om de voorzitterschap van de predikant over te
nemen. Zo komt een einde aan een periode waarin de predikant te vele taken op zich verenigde.
Het jaar 2017 was ook het eerst volledige jaar waarin de regionale penningmeester aan het werk
was. Zijn eerste streven was om de financiële administratie soepeler te laten werken. De invoering
van online versies van de gebruikte computerprogramma’s was daarvoor een belangrijke stap. Dit
proces werd in de Oudstenraad besproken en begeleid. Helaas is de omstelling niet zo soepel
verlopen als gehoopt, waardoor veel tijd en energie verloren is gegaan. Ook bleken de plaatselijke
penningmeesters nog niet in staat om zelfstandig met de programma’s te kunnen werken. De
begeleiding werd intensiever dan gedacht. In 2018 moet daarom opnieuw nagedacht worden over
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hoe wij onze administratie op een goede manier kunnen laten functioneren zodat tijdige en volledige
verslaglegging mogelijk wordt en goede ledenlijsten opgesteld kunnen worden.
Deze verslagen en lijsten zijn onder meer belangrijk omdat met de landelijke campagne
‘De EBG, dat ben ik’ en de synode besluiten van 2016 over de verhoogde afdracht naar de Uniteit
grote uitdagingen op de gemeente afkomen. In kerkdiensten in januari werd er uitvoerig aandacht
geschonken aan de campagne en tijdens de conferentie werd over de gevolgen van de
synodebesluiten gesproken. Dat heeft tot een verhoging van de kerkelijke bijdragen van 10% ten
opzichte van 2016 geleid. En daarmee zijn wij op een goede weg. Er zijn echter nauwelijks nieuwe
betalers bijgekomen. De verhoging is vooral door de trouwe leden tot stand gebracht, die de
gemeente al jaren steunen.
In de afgelopen jaren hebben gemeenteleden geregeld om advies en ondersteuning in materiele
noden gevraagd, maar het ontbrak ons aan de kennis en een diaconaal netwerk om mensen te
helpen. Daarom is de Oudstenraad begonnen om voor elke gemeenten een sociale kaart te laten
maken en de expertise van gemeenteleden te inventariseren. De kaarten zijn gemaakt door
studenten van een opleiding in Amsterdam. De inventarisatie zal in 2018 plaatsvinden. Zo hopen wij
beter toegerust te zijn om gemeenteleden en vrienden in nood bij te kunnen staan.
De resultaten van de conferentie in het voorjaar hebben ook de bezinningsdagen in november
bepaald. Daar werden enkele plannen van de Oudstenraad met de leden van de Raden van bijstand
verder aangescherpt en uitgewerkt. Daarbij ging het vooral om de vraag hoe wij onze gemeente
beter op de kaart kunnen zetten en nieuwe initiatieven kunnen ontwikkelen zodat leden aan rand en
buitenstaanders bij de EBG betrokken raken. In 2018 zullen twee werkgroepen aan de slag gaan om
(1) ideeën voor nieuwe activiteiten uit te werken en (2) om onze visie op een toegankelijke manier te
kunnen presenteren.
(Stefan Bernhard)

19

20

21

Bezinningsweekend EBG Noord Holland
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Predikant en pastoraal werker
Wij waren ook in het afgelopen jaar met heel veel plezier en enthousiasme aan het werk in de
gemeente. Ons werk was georganiseerd rond de vier begrippen ‘ kerkdienst’, ‘ kringwerk’, ‘
pastoraat’ en ‘ beleid / beheer’, waarbij de focus verschilde.
Assol was als pastorale werker vooral bezig om in Haarlem in kerkdiensten voor te gaan en andere
voorgangers te begeleiden. in het kader van het kringwerk, heeft ze meegeholpen bij de organisatie
van het koor in Haarlem. In de deelgemeente Zaanstad heeft ze bijeenkomsten van de gebedsgroep
inhoudelijk voorbereid en gehouden. Dat alles deed ze in het kader van 0,2 fte. In al deze
werkzaamheden heeft ze ook veel pastoraat gedaan, vaak in korte gesprekken ‘ tussen de bedrijven
door’ of ‘ in de keuken’. Daarbij viel op dat ook onze leden last hebben van de steeds toenemende
drukte en snelheid van onze samenleving en van de toenemende druk om elkaar in de familie te
helpen en te steunen. Daarbij komt dat actieve leden steeds ouder worden en lichaam en geest om
onderhoud en aandacht vragen.
Stefan heeft als predikant 0,8 fte in de gemeente om in te vullen. Hij verdeelt zijn werk op alle vier
deelgemeenten en op het beheer van de regionale gemeente.
Beleid/ Beheer
Met de komst van de regionale penningmeesters is het werk voor de financiële administratie veel
minder geworden. Er moesten wel nog dingen overgedragen worden en een deel van de begeleiding
van de plaatselijke penningmeesters bleef in handen van de predikant. Maar dat was veel minder
dan de jaren daarvoor.
Met de komst van nieuwe vrijwilligers verandert ook de rol van de predikant in het beheer van de
gemeente. De predikant is minder betrokken bij de uitvoering van het werk dan voorheen, maar hij
blijft toch belangrijk als back-up en invaller, om de continuïteit van de werkzaamheden te
waarborgen, in het bijzonder in tijden wanneer vrijwilligers niet zoveel energie en tijd aan de
gemeente kunnen besteden dan nodig. Er zijn nog maar weinige gemeenteleden die regelmatig veel
vrijwilligerswerk kunnen doen. Daarvoor is hun leven op het werk, voor het gezin of de familie te
druk. Oudere vrijwilligers gaan ook voor langere tijd op reis, vooral in de herfst en winter. Daardoor
zijn zij afwezig en de gaten kunnen niet door andere vrijwilligers opgevangen worden. Op deze
situatie moet zich ook de kerk in haar beleid en beheer instellen.
Pastoraat
Doordat de predikant minder werk aan de administratie had en ook andere werkzaamheden in de
oecumene en organisaties wegvielen, was er tijd beschikbar voor huisbezoeken. Dat heeft de
gemeenteleden en de predikant goed gedaan. Zo kwamen wij met elkaar de vragen op het spoor die
bij de leden leven en konden op zoek naar antwoorden gaan. Soms waren ook langer durende
begeleidingstrajecten nodig in tijden van crisis of ziekte.
In het pastoraat wordt de predikant bijgestaan door een aantal vrijwilligers en dat is waardvol. Door
ziekte of langere afwezigheid van leden van de huisbezoek teams konden niet altijd de bezoeken
afgelegd worden die nodig waren.
Huisbezoeken vonden regelmatiger plaats als het lukte om een zuster of broeder te vinden die
samen met de predikant de bezoeken plant en organiseert. Dat werkte in sommige deelgemeenten
goed, maar heeft helaas nog niet tot duurzame structuren geleid.
Huisbezoeken kunnen een goed middel zijn om contact te houden met gemeenteleden die de
kerkdiensten niet bezoeken of niet meer kunnen bezoeken. Wij merken wel dat wij in de afgelopen
jaren vele contacten met leden zijn kwijt geraakt, omdat mensen een actieve houding vanuit de EBG
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verwachten en niet in staat zijn of bereid zijn om zelf actie te ondernemen om hun relatie met de
EBG te onderhouden. Maar het is evenzo duidelijk dat noch van de predikant noch van de overige
huisbezoekers verwacht mag worden dat zij alle lijnen naar de leden vasthouden.
Kringwerk
In het seizoen 2016-2017 hebben wij een aantal gesprekgroepen rond het boek ‘In Gods hand’ van
Desmond Tutu aangeboden. Van de vier aangekondigde groepen hebben maar twee de eindstreep
gehaald. De gesprekken rondom dit boek waren waardevol en diep. Maar er konden maar weinig
gemeenteleden aan de gesprekken deelnemen. Ondanks de vaak gehoorde wens naar meer
verdieping en de wil om met geloof bezig te zijn, blijft het voor vele gemeenteleden lastig om een
gespreksgroep of een Bijbelstudie van meer dan drie bijeenkomsten in hun drukke agenda een plek
te geven. Losse avonden of middagen, inhoudelijke bijdragen in bestaande kringen en interactieve
elementen in de kerkdiensten werken vaak beter dan cursussen. Bij het boek van Tutu was ook
merkbaar dat niet iedereen gewend is om boeken te lezen en daarover te spreken. Andere
werkvormen zijn daarom nodig.
Mooi was dat wij in Alkmaar en Haarlem weer kinderen hebben kunnen dopen. Er hebben twee
gemeenteleden in Alkmaar hun belijdenis in 2017 afgelegd. Voor het nieuwe catecheseseizoen
hebben zich ook weer twee leden uit twee deelgemeenten opgegeven. Wij hadden nog even de
hoop, dat er een groep jongeren met de belijdeniscatechese zou beginnen, maar dat is niet gelukt.
Er hebben ook weer een aantal gemeenteleden om een zegen met hun verjaardag gevraagd. Vaak
komen deze vragen voort uit pastorale contacten of huisbezoeken. Bij vier begrafenissen of
crematies is de predikant voorgegaan. Daaronder waren overledenen met weinig of geen binding
met de EBG.

Kerkdiensten
Het voornemen om in 2018 meer regionale diensten te houden zal ook het werk van de predikant
veranderen. Tot en met 2017 was de jaarplanning daarop ingericht dat de predikant in iedere maand
in elke deelgemeente minimaal een keer voorgaat. Dat was belangrijk om het contact met de
gemeenteleden ter plaatse te onderhouden. Bij het opstellen en bespreken van de nieuwe
jaarplanning is al gebleken, dat deze regelmaat niet vol te houden is. Dat heeft ook gevolgen voor de
organisatie van Avondmaalsvieringen en andere bijzondere diensten. Daar moeten niet alleen de
gemeentelede maar ook de predikant aan wennen en dat vraagt extra aandacht van alle
medewerkers. Maar dat neemt niet weg dat de ingeslagen weg zinvol en waardevol kan zijn. De
conferentie en de regionale diensten van 2017 hebben aangetoond dat een grotere viering met meer
mensen veel moois kan voortbrengen en mogelijkheden biedt om andere vormen uit te proberen. En
daar kijken wij naar uit.
(Stefan Bernhard)
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Slotopmerking
‘ Verandering is ingezet’, zo hebben wij in de inleiding van dit jaarverslag geschreven. Maar dat gaat
niet vanzelf. Of de regionale diensten zullen aanslaan, zal mede van de organisatie ter plekke
afhangen en van de invulling, die wij aan de diensten geven. Een grote rol zal ook spelen of de leden
bereid zijn om langere reistijden op zich te nemen.
Of het ons lukt om de administratie van onze gemeente beter te stroomlijnen en makkelijker te
maken, hangt af van de beschikbare middelen en van de vrijwilligers. Wij hebben het niet in onze
eigen hand. Wij weten ons daarbij afhankelijk van de mensen die deze gemeente dragen en van God
die deze gemeente in het leven heeft geroepen.
‘Verandering is ingezet’, maar dat niet omwille van de verandering zelf. Ze hoeft niet eens als
hoofddoel te hebben, om onze gemeente toekomstbestendig te maken. Daar gaat het ons ten
diepste niet om. Het gaat daarom dat onze gemeente ook in de toekomst het volgende waar kan
maken:
De EBG NH is een kerk die mensen samen brengt en de algemene christelijke boodschap met een
eigen Surinaams-Nederlands geluid verbindt.
De EBG NH is een kerk waarin je gekend wordt als uniek mens en een persoonlijke relatie met Jezus
Christus vindt en ontwikkeld.
Zo hebben wij het al in 2011 als visie geformuleerd. Daarom willen wij ons op de verdere weg laten
voeden door Gods Geest en hopen dat onze gemeente ook voor de leden en de overige bezoekers
een plaats is en blijft, waar zij door God gevoed kunnen worden. Het woord voor het jaar 2018 geeft
ons aanleiding om te geloven, dat dit zal lukken. ‘God zegt: Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit
de bron met water dat leven geeft.‘ (Openbaringen 21:6)
(Stefan Bernhard)
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