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Voorwoord
God zegt: Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. (Openbaringen
21:6)
Water is een essentieel bouwstof voor ons leven. Wij kunnen niet zonder water leven. In het woord voor
het jaar 2018 gebruikt God dit feit voor een vergelijking met het geestelijk leven. Wat is dan dit ‘water’,
zonder dat geen geestelijk leven mogelijk is?
In het afgelopen jaar hebben wij in de EBG Noord-Holland opgemerkt dat het verleidelijk is, om met dit
‘water’ iets tastbaars te bedoelen. Is het de Bijbel waarmee wij niet zonder kunnen leven of is het de kerk?
De gesprekken met gemeenteleden en vrienden over hun betrokkenheid bij de gemeente laten iets anders
zien. De bijbel op zich is niet voor iedereen een bron van helder water en de kerk wordt niet als
noodzakelijk voor het geloofsleven beleefd. Er zijn minder grijpbare dingen die genoemd worden: in de
eerste plaats geloof, hoop, liefde, maar ook gemeenschap en onderlinge hulp. Wij hebben in 2018 in
kerkdiensten, tijdens evenementen en bezinningsdagen aandacht gegeven aan deze belangrijke dingen. Wij
hopen dat de deelnemers aan de bijeenkomsten dit konden voelen en ervaren.
De setting en omstandigheden, waarin deze geestelijke dingen ter sprake komen, hebben onze aandacht
nodig. Zij kunnen mensen de weg naar de bron van het levende water, waarvan Openbaringen 21 spreekt,
open houden en wijzen. Het is gebleken dat onze huidige werkwijze en structuur daarin tekort schieten.
Daarom hebben wij in 2018 veel nagedacht over de manier hoe wij onze gemeente en het werk daarin
vorm geven. Dat heeft tot een voorstel voor een veranderplan geleid. De ervaringen uit de invoering van de
Regionale diensten zijn daarin meegenomen.
In dit jaarverslag vindt u de weg terug die wij in het afgelopen jaar zijn gegaan. Wij hebben daarbij volop
kunnen genieten van het ‘levend water’ dat God ons aanreikt op deze weg.

© Stefanie Bahlinger (Verlag am Birnbach)
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Uit de deelgemeenten/regio’s
Alkmaar
1. Inleiding
Inhoudelijke vernieuwing; wat kunnen we hier niet allemaal onder scharen?
In de Immanuelkerk in het gebouw “De Blije Mare” zijn in oktober de stoelen vernieuwd. De kleuren aan
de boog boven het liturgisch centrum zijn aangepast. Een mooi gezicht als je de kerk binnen komt. Echt een
kerk die met de tijd meegaat. Voor de liturgie wordt nu een beamer gebruikt, hier zijn we sinds juli mee
gestart. Er worden nog voor de helft aan liturgieën geprint. Weer een stap naar vernieuwing en het ontzien
van het milieu.

2. (Bijzondere) Activiteiten
Bij de bijzondere diensten zoals Pasen, Moederdag, Keti-Koti en de Oogstfeestviering zijn er meer
kerkbezoekers. Op 11 april was de middag van Olde Mare café; een middag in het bijzondere voor de
ouderen. Het thema was: “Woestijnvaders”. De middag werd verzorgd door zr. Anna Bernhard. Het was
een mooie opkomst.
De filmavonden met de PKN, de EBG en de RK gemeenten groeit. Er komen steeds meer mensen bij. Het
geeft onderling een goed gevoel. Drie kerken onder 1 dak. Gezamenlijk met elkaar eten en drinken, daarna
naar de Emmanuelkerk om samen de film te bekijken.
De afsluiting van de week van de Oecumene, georganiseerd door de ARK (Alkmaarse Raad van Kerken)op
27 mei was ook dit jaar heel bijzonder. Het thema was: De ontmoeting met de ander. Er waren
verschillende activiteiten. Stefan Bernhard; predikant bij de Evangelische Broedergemeente en Erna
Peijenburg, pastoor Oud Katholiek Parochie van de heilige Laurentius hebben zich bezig gehouden met de
kinderkerk. Een passend lied was; uit Iona 40 - Wil je opstaan en mij volgen.
Bijzonder was ook de afsluiting van de laatste kerkdienst in Den Helder op 2 december 1ste Adventsdag.
Gezamenlijk zijn de foto’s vanaf 2011 bekeken via Powerpoint. Br. Stefan Bernhard heeft een mooie dienst
gehouden met aansluitend het H. Avondmaal. Ook het licht: symbolisch (in de vorm van een brandende
kaars) werd aan de mensen meegegeven. Afgesloten werd met cake, een lekker kop soep en stokbrood.
De negende Kerstwandeling in samenwerking met de PKN, de EBG en de Evangelische kerk de Vriendschap
was geslaagd. De wandeling ging langs 6 locaties in de omgeving van het Kerkelijk Centrum de Blije Mare.
Dit jaar waren er 300 bezoekers. Meer bezoekers konden er niet bij vanwege de locaties. Het aantal van 40
personen per groep is nog te overzien. Dit jaar hebben de Jordan River Singers in het Scouting gebouw in
het park opgetreden.
Op 23 september hadden we een gezamenlijke dienst met de Protestante gemeente in Heerhugowaard
gevierd. Predikanten waren br. Stefan Bernhard en br. Henco van Capelleveen. Het geeft een fijn gevoel om
elkaar elk jaar terug te zien.
De kerstviering op 24 december is door 138 bezoekers, waarvan 8 kinderen, uit verschillende kerken
bezocht. De dienst werd opgeluisterd door The Jordan River Singers. Gastvoorganger was br. Roy Ho Ten
Soeng. Het was een bijzonder mooie Kerstavond.
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Dit jaar waren er in Alkmaar 3 regionale diensten die goed bezocht werden door de deelgemeenten. Echt
een ”Konmakandra”. Dit mag vaker gebeuren. Gemeenteleden ervaren het ook als prettig.

3. Ontwikkelingen in de gemeente
In het Kerkelijk Centrum de Blije Mare is het de bedoeling dat de 3 gemeenten, Maria Parochie,
Protestante gemeente en de EBG die er kerk houden, meer activiteiten samen gaan doen. Tot nu toe
hebben wij de gezamenlijke filmavonden, Olde Mare Café, de Gospelnight en de Kerstwandeling.

4. Raad van Bijstand
Alkmaar kent nu 2 Oudstenraadsleden. De Raad van Bijstand telt momenteel 9 leden.

5. Jeugdwerk
In onze gemeente hebben wij geen jeugd- kinderwerk.

6. Gebedsgroep
Groothuisbezoeken 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. Stefan Bernhard.

7. Bijbelstudie
Een broeder uit de gemeente had bij br. Stefan Bernhard de wens geuit dat hij graag aan leden een
Bijbelstudie wilde geven. De bedoeling hiervan was om meer bezoekers naar de kerk te trekken. Dit heeft
helaas maar tot 5 bijeenkomsten geleid zonder het beoogde resultaat.

8. Verwachtingen 2019
In oktober zijn wij geïnformeerd over de op handen zijnde ontwikkelingen in onze gemeente om te komen
tot één eenduidig, gestructureerd centraal aangestuurde gemeente EBG Noord-Holland, met ingang van
2020.
De stappen die wij gezamenlijk moeten nemen om dit te verwezenlijken zijn beschreven in het conceptplan
EBGNH 2.0 – Op weg naar één EBGNH.

9. Statistieken
We kerken op de 2e zondag van de maand dan is br. Bernhard predikant en de 4e zondag wordt verzorgd
door een gastpredikant. Ongeveer 17 tot 30 leden bezoeken de kerkdiensten. Bij de bijzondere diensten is
de opkomst meer. Bij de regionale diensten is dat gemiddeld 60 a 70 bezoekers.
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Haarlem
1. Inleiding
Dit jaar is er veel werk verzet in onze gemeente, maar samen hebben we 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 er voor zorgen dat de koffie en
thee altijd klaar staat 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 daar bij 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 wij ook blijde, maar ook droevige gebeurtenissen gekend. Gemeenteleden die ziek zijn
geweest en die nu weer onze kerkdiensten kunnen bezoeken. Kleinkinderen die geboren zijn en in onze
kerk gedoopt. We hopen ook dit jaar met vereende krachten en toewijding ons in te zetten voor het werk
in onze kerk. We vertrouwen op de hand van God die ons hierin zal bijstaan.

2. (Bijzondere) activiteiten
Week van het gebed. Vanaf 2017 doet Haarlem mee met de week van het gebed en zijn wij betrokken bij
de voorbereidingen van deze activiteit. In de maand januari vindt in de gebedsweek elke dag in een van de
deelnemende kerken een uur van gebed plaats . Het thema in 2018 was “recht door zee”. Een van de
avonden heeft in onze kerk plaatsgevonden. Het blijkt dat de deelname aan deze activiteit in onze kerk erg
laag is. Daarom is besloten om onze kerk niet meer open te stellen voor deze activiteit. Wel kunnen
gemeenteleden in de andere kerken de diensten bezoeken.
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. Het
thema in 2018 was “Aandacht”. De collecte was bestemd voor de Arkgemeenschap in Haarlem, een
gemengde woongemeenschap van mensen met en zonder handicap. De Vastenmaaltijden zijn wel populair
in Haarlem. Zelf de Burgemeester van Haarlem is een avond als spreker aanwezig geweest.
We hebben steeds minder menskracht voor de organisatie van deze activiteit. In 2019 zullen we daarom
meer een beroep doen op onze gemeenteleden en ook de deelnemers aan deze activiteiten om mee te
helpen met het inrichten en opruimen.
Op 22 april was er een gezamenlijke kerkdienst, georganiseerd door Geloven in de Stad, een platform van
verschillende kerken in Haarlem. Wij hebben besloten niet daar aan mee te doen. Een bestuurslid was
afgevaardigde om aan de dienst deel te nemen. Wij moeten nog besluiten in hoever wij aan het platform
“Geloven in de Stad” mee willen doen.
Op 13 mei 2018 heeft in onze kerk de doop van het kindje plaatsgevonden. Het was een mooie dienst met
veel kinderen en ook volwassenen. We hopen het komend jaar weer wat dopelingen te mogen begroeten.
Cursus pastorale gespreksvoering. Het is niet gelukt om in 2018 hieraan een vervolg te geven.
Uniteitsgebedswacht is een gebedsketen in de Uniteit. Een keten waar in het hele jaar door ergens in de
wereld ieder uur gebeden wordt voor doelen in de wereldwijde Uniteit. Haarlem heeft gekozen om in de
aangegeven nachtelijke uren samen te komen voor gebed in de kerk, waaraan ook andere gemeenteleden
uit Noord-Holland kunnen deelnemen. De opkomst was in 2018 wat lager, waarschijnlijk omdat de
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volgende dag een werkdag was. Deze activiteit is nog steeds de moeite waard om in stand te houden. We
nemen deze activiteit mee in onze activiteitenplanning van 2019.
De Fakkelmiddag. Deze keer is er voor gekozen om op 16 juni samen met de deelnemers aan de Lutherreis
terug te blikken. De reis was fijn en gezellig. We hebben veel gezien maar hebben ook tripjes gemaakt die
minder toegankelijk zijn voor minder validen. Ook onze gemeenteleden worden een dagje ouder en kunnen
dit soort reizen niet altijd aan. Het is goed om in de toekomst hiermee meer rekening te houden.
Op 24 juni heeft een van onze organisten een orgelconcert georganiseerd. Dit was een succes en zeker voor
herhaling vatbaar. Wij hopen dat wij meer van dit soort initiatieven ruimte kunnen geven. In de zomer
hebben wij ons orgel ook ter beschikking gesteld als oefeninstrument voor het internationaal orgelfestival.
Zo wordt het instrument regelmatig bespeeld en blijft het in een goede conditie.
Keti Kotieviering In 2018 was dit een regionale dienst die goed werd bezocht. Deze viering had ook een
bijzonder karakter vanwege de herdenking van 155 jaar afschaffing van de slavernij. Na de kerkdienst was
het een gezellig samenzijn met allerlei Surinaamse lekkernijen. Bijzonder was ook het optreden van onze
voorganger br. Bernhard die in Hoofddorp de huldiging van het Keti-Koti-monument mocht verrichten,
samen met pastoor van Lent van de Rooms Katholieke kerk in Hoofddorp. Een bezoekje aan dit monument
is zeker de moeite waard.
De Open Monumentendagen worden jaarlijks in Haarlem gehouden. Het is een tweedaags gebeuren, op
zaterdag en zondag met optredens van diverse koren (Korenlint). Bezoekers kunnen dan de monumenten
bezoeken en tevens genieten van de koorzang. Onze gemeente doet ook mee. In 2018 is besloten om
alleen op zaterdag de kerk open te stellen voor deze activiteit. Dit is heel goed bevallen. Wel sluiten we de
zaterdagmiddag af met een zangdienst die voor alle bezoekers toegankelijk is. Dit doen we ook in 2019.
Gemeentevergadering met BBQ. De belangstelling voor de gemeentevergadering wordt steeds geringer.
Dit bleek ook op 9 september 2018. Daarom is voorgesteld om in 2019 deze activiteit te organiseren als
Koffietafelgesprek. Wij houden vast aan de regels dat alle betalende leden een persoonlijke uitnodiging
ontvangen en de agenda en het verslag van het afgelopen jaar.
De Landelijke cursussen van de EBGN. Deze cursussen zijn een zaterdag in de maand september tot en met
november o.l.v. br. Bernhard. In 2018 was het thema “Groepswerk in de gemeente”. De EBG in Haarlem
biedt de ruimte voor de cursus en de vrijwilligers zorgen voor de catering. De opkomst was goed en de
inhoud en verzorging naar tevredenheid. In 2019 staan we ook weer klaar om ze te verwelkomen.
Oogstfeest. Dit is altijd een leuke activiteit met een dankdienst voor de gaven en koorzang. Bijzonder
waren weer de dia’s van zr. Bernhard over alles wat tot bloei is gekomen in onze gemeente tuin. Deze keer
is gekozen voor kraampjes om de spullen voor de verkoop te stallen. Anders dan voorheen heeft bij de
verloting niet iedereen een prijs gekregen. In 2019 gaan we weer terug naar het oude systeem van “Elk lot
heeft een prijs”.
Advent middag. Onze familieadvent was in 2018 anders dan we gewend zijn. Inhoudelijk kan het qua
organisatie een beetje beter. Dit is een aandachtspunt waar we in 2019 aan zullen werken. De afsluiting
met een gezamenlijke brunch was heel fijn, juist omdat iedereen wat lekkers bereid had waar we samen
van genoten.

3. Raad van Bijstand
De Raad van Bijstand in Haarlem komt één keer in de maand op de dinsdagavond bijeen om de
ontwikkelingen in de kerk te bespreken. Na iedere RvB-vergadering organiseren we op zondagmiddag een
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Koffietafelgesprek. De deelname staat open voor alle gemeenteleden. Met deze gesprekken proberen we
gemeenteleden te betrekken bij het werk van de kerk. De Koffietafelgesprekken worden steeds beter
bezocht. We hebben een jaarrooster in de kerk hangen, zodat iedereen op de hoogte is van de data. Deze
gesprekken worden ook gebruikt om onze fundraisingsactiviteiten op elkaar af te stemmen, wie doet wat
en wie neemt wat mee. Het is ook goed voor de saamhorigheid, omdat we ook stilstaan bij de zieken en
gemeenteleden die langer afwezig zijn.

4. Jeugd- en kinderwerk / Wat niet is gebeurt
Het is ons niet gelukt om het jeugd- en kinderwerk in Haarlem te reactiveren. Er hebben wel gesprekken
plaatsgevonden met één van de landelijke jeugdwerkers, maar dat heeft niet tot verdere activiteiten geleid.
Er hebben in het afgelopen jaar ook geen Bijbelstudie of andere gespreksgroepen plaatsgevonden.

Hoorn
Inleiding
Broeders en zusters, het jaar 2018 is uit het zicht! Ondanks 'ups en downs' kerken wij nog steeds in onze
mooie Protestantse kerk in Zwaag. Ook in het afgelopen jaar werden onze diensten door een vaste groep
van leden bezocht en door vrijwilligers mede mogelijk gemaakt! Wij danken de Almachtige Heer voor de
kracht die wij mochten ontvangen. Ook in 2019 vragen en bidden wij om het werk van de EBG Hoorn voort
te zetten. Maar er zullen waarschijnlijk veranderingen plaats vinden, waar wij aan 'moeten' wennen.
Bijzondere activiteiten
Op 25 maart 2018 hebben twee catechisanten hun Belijdenis mogen afleggen. Het was een plechtige
dienst met grote opkomst van leden en niet leden, ook vanuit andere deelgemeenten. De kerk was mooi
versierd met roze en witte linten om de kerkstoelen heen. Onze broeders en zusters hebben met de kracht
van de Heer deze dag tot een onvergetelijke gemaakt.
Ook dit jaar hadden wij een prachtige Paasviering, met daarna een paasbrunch. Ieder jaar vieren wij de
opstanding: ‘Want nu de Heer is opgestaan nu vangt het nieuwe leven aan’. Een nieuw begin geeft nieuwe
moed! Aansluitend aan de dienst, is er genoten van een paasbrunch met heerlijke salade, gevulde eitjes en
stokbrood.
Bijzonder vreugdevol was een Doopdienst in de EBG Hoorn. Vijf kinderen en jongeren hebben de zegen
mogen ontvangen en zijn er gedoopt. Dat was bijzonder voor de kinderen, hun familieleden en de
gemeente. Wij wensen de gedoopten Gods zegen toe en hopen dat zij zich verder thuis voelen in onze
gemeente. Door omstandigheden vond de dienst in een ander kerkgebouw, het Octaaf, plaats.
Adventconcert: Was in één woord 'geweldig'. Het concert werd geopend met een kort woord en Bijbeltekst
door ds. Bernhard en een lied door hem ingezet. Daarna waren er verschillende artiesten, waaronder Brian
Bijlhout, Zangeres Muriél Blijd, Far Out, een viermans Black Gospel groep. Deze zongen samen of alleen hun
geloofsliederen. Dit alles werd gepresenteerd door Monique de Meza. Bijzonder op dit concert waren twee
jongeren, die voor de eerste keer optraden en een rap ten gehore brachten. Deze jongeren waren zeer
enthousiast. Ze kregen complimenten over hun optreden. Leuk, dat ze waren gespot! Het enthousiasme
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van de jongeren werd niet teleurgesteld, want er werd aandachtig geluisterd. Ook de zangeres Muriël Blijd
was zo overtuigend in haar zang, dat één van de jongeren spontaan ging applaudisseren als waardering! Er
werd door het publiek meegezongen. In de pauze konden de heerlijkste Surinaamse gerechten gekocht en
gegeten worden. En was er een gezellige hartelijke sfeer. Het was Leuk en voor herhaling vatbaar.

Ontwikkelingen in de gemeente
Zoals elk jaar treden er veranderingen op waarbij wij ons 'moesten' aanpassen of overschakelen. De
gemeente is afgelopen jaar niet groter geworden. Dat komt ook door de vergrijzing binnen de gemeente en
door het feit dat er steeds minder jongeren de diensten bezoeken. Dat heeft verschillende oorzaken. Deze
ontwikkeling zien wij ook in andere kerken!
Desondanks moet aangegeven worden dat onze leden zich blijven inzetten om de jeugd erbij te betrekken.

Jeugd - en kinderwerk
Het lukt onze jeugd niet echt om de kerkdiensten continu te bezoeken. Verschillende redenen zijn hiervan
de oorzaak, de vele verplichtingen ; zoals studie of en onregelmatige werktijden die ook in het weekend
plaatsvinden. Desondanks zien wij het nog steeds als onze taak, de jongeren te blijven motiveren om de
kerkdiensten en activiteiten te bezoeken.

Gebedsgroepen / huiskring
De huisbijeenkomsten in huize Ma Awidja, die bij een gemeentelid thuis plaatsvonden, zijn vanaf midden
van het jaar minder bezocht! Daarom zijn wij gestopt met deze bijeenkomsten.

Bijbelstudie
De Bijbelstudie was er 6 keer verspreid over 4 maanden. Er was een groepje van 5 personen aanwezig. Wij
konden deze Bijbelstudie aan huis bij een van de Raad van bijstandsleden volgen. Dit keer was het
onderwerp een boek van Desmond Tutu met de naam: 'In Gods Handen'. De gastvrouw heeft ons iedere
keer na de Bijbelstudie verrast met een heerlijke warme maaltijd. Wij danken haar voor haar gastvrijheid.

Verwachtingen
Ook dit jaar 2019 hopen en vertrouwen wij op de Almachtige dat Hij ons de weg zal wijzen. Wij bidden en
vragen om een rustig jaar in goede gezondheid.
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Zaanstad/Purmerend
Inleiding
De kerk, de Maartenkerk, bevindt zich in het
centrum van Zaandam. De kerk wordt gehuurd van
de Evangelisch Lutherse Gemeente (ELG). Na de
buitenkant heeft nu ook de binnenkant van de
Maartenkerk een professionele renovatie
ondergaan. Met complimenten aan de ELG die deze
renovatie heeft geleid. Wel hebben de
werkzaamheden er een enkele keer toe geleid dat
wij tussen de bouwsteigers diensten hebben
gehouden. Maar gezien het mooi resultaat zijn de
ongemakken te verwaarlozen.
Naar aanleiding van de uitkomst van de conferentie Groeiend Geloven EBG Noord Holland in juni 2017
alwaar voorgesteld werd om van 4 naar 2 kerken te gaan in Noord Holland, werd het roer in 2018 al
langzaam omgegooid. De invoering van de regionale diensten was een feit. Elke 1e zondag van de maand
werd de dienst gehouden in één van de deelgemeenten. Zo kon het voorkomen dat wij maar 1x per maand
in de Maartenkerk dienst hadden.
De bezoekers aantallen zijn in 2018 gestabiliseerd ten opzichte van 2017 met gemiddeld 30 kerkgangers
per dienst. Helaas kunnen wij hier dus geen groei melden.
Elke eerste zondag van de maand werd de dienst geleid door ds. S. Bernhard in één van de deelgemeenten.
Gastpredikant in Zaandam was Br. Olivieira. Ook dit jaar hadden wij leken prekers. De gebedsgroep heeft
ook dit jaar een dienst voor haar rekening genomen.
Wij hadden een vaste organist die ons in 2017 heeft begeleid. Twee keer is ook een jonge pianist
ingevallen.

2. 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. De preekdienst werd verzorgd door zr.
Barron.
Belijdenis: Wij zijn verheugd te melden dat er in 2018 een groep va jongvolwassenen gestart is met de
catechisatie. Hun belijdenis zal op Palmzondag in 2019 plaatsvinden.
Doop: Op zondag 30 september werden drie kinderen in het bijzijn van vele familieleden in onze kerk
gedoopt. Op 24 december tijdens de kerstnachtdienst werden ook twee kinderen gedoopt. Met de doop
maken deze kinderen nu deel uit van het volk van God en wij heten hen in ons midden welkom.
Medewerkers dag 13 oktober: Thema was dit jaar “Op weg naar een groene kerk”. Wat kunnen wij doen
om God´ prachtige schepping (de aarde) ook voor de volgende generatie leefbaar te houden? Het begint bij
jezelf, zelf stappen ondernemen om de verkwanseling van de aarde tegen te gaan. Wij moeten het goede
voorbeeld geven en doorgeven aan volgende generaties. Ook als kerk moet je stappen nemen.
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Hieronder een paar algemene intenties die we met elkaar hebben besproken/afgesproken:
-

Scheiden van afval. Plastic afval verminderen
Vleesconsumptie minderen
Vaker lopen of met het Openbaar vervoer in plaats van met de auto
Biologische producten gebruiken, zover de financiën dat toelaten
Geen eten verspillen/weggooien
Efficiënter gebruik maken van schoonmaakmiddelen/liefst ecologische middelen kopen
Hergebruik van kleding, schoeisel etc. door b.v. verkoop of doorgeven(recyclen)
Minder verwarming gebruiken: doe bijvoorbeeld in huis warmere kleding aan
Zuinig omgaan met materiele goederen

Dit alles moet leiden tot het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. Na afloop werd er een “groene ”
lunch met elkaar genuttigd.
Oogstfeest: Zondag 21 oktober werd de Oogstfeestdienst gevierd. Deze dienst moesten wij in verband met
het verbouwen van de kerk in het Trefpunt houden. Dit had toch iets knus, het gevoel van huiskamerdienst.
Na afloop van de dienst was er zoals altijd verkoop en nuttigen van de “oogst”.
Medewerker van het jaar: Dit jaar heeft de Raad van Bijstand besloten deze titel niet meer toe te kennen.
In onze kleine gemeente is eenieder die deze titel verdiende al aan de beurt geweest. Kortom de koek was
op.

3. Ontwikkelingen in de gemeente
Dit jaar zijn er geen noemenswaardige ontwikkelingen geweest in de gemeente. Wel is het zo dat door het
ontbreken van een eerste zondag van de maanddienst de kerkgangers die niet kunnen/willen afreizen naar
andere gemeentes slechts 1 x per maand een dienst bezoeken. Ook missen wij enkele trouwe bezoekers
die door hun ouderdom en/of ziektes de diensten niet meer kunnen bijwonen. Via huisbezoeken blijven wij
met hen in contact.

4. Raad van Bijstand
De Raad van Bijstand bestaat uit negen leden en heeft zeven keer vergaderd.

5. Jeugd en Kinderwerk
Helaas geen activiteiten/nevendiensten door het ontbreken van jeugdige bezoekers.

6. 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. Anna Bernhard 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 van ouderdomskwalen. Maar ondanks dat geven zij niet op vandaar hun toepasselijke naam.
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7. Gebedswacht
Onder leiding van een zuster wordt er door Zaandam altijd meegebeden met de gebedswacht. Deze
belangrijke gebedsketen wordt zo in stand gehouden.

8. Bijbelstudie
Er is geen Bijbelstudie gehouden. Helaas te weinig animo.

9. Verwachtingen 2019
Door het centraliseren van de 1e zondag diensten van de maand in één van de gemeenten, is er ook door
leden van Zaandam aan menig regionale dienst deelgenomen. Deze diensten werden door de
Zaandammers redelijk tot goed bezocht. Het is te hopen dat dit ook zo blijft in 2019. Verder zal de
uitkomst van de conferentie van Vier naar Twee gemeenten langzaam zijn beslag gaan krijgen. Het is op dit
moment de vraag of dit voor onze gemeente gevolgen zal hebben.
Het houdt de gemoederen binnen de gemeente wel bezig.
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Regionaal werk
Oudstenraad
Oudstenraadsverkiezingen 2018
In 2018 zijn voor de deelgemeenten Alkmaar, Hoorn en Zaanstad de vertegenwoordigers in de Oudstenraad
gekozen. Iedere deelgemeente heeft twee zetels in de Oudstenraad. Alle zetels van de genoemde
deelgemeenten moeten opnieuw bezet worden. De zittende Oudstenraadsleden mochten zich opnieuw
kandidaat stellen, maar ook andere kandidaten waren welkom. Dat betekent dat de leden van de
deelgemeente Alkmaar twee vertegenwoordigers mogen kiezen, de leden van de deelgemeente Hoorn
twee vertegenwoordigers en de leden van de deelgemeente Zaanstad twee vertegenwoordigers.
De verkiezingen vonden plaats na de regionale dienst op zondag 3 juni 2018 in Alkmaar. De kandidaten
voor de verkiezingen zijn na de regionale dienst op zondag 6 mei in Zaandam voorgesteld.

Samenstelling Oudstenraad
Op de vergadering van 13 juli hebben twee leden afscheid genomen van de Oudstenraad. Zij scheiden uit
de raad omdat hun termijn afgelopen was of omdat zij te kennen hebben gegeven graag te willen stoppen.
Wij danken de broeder en de zuster voor hun werk die ze in de raad verzet hebben.
Twee kandidaat-leden hebben in de zelfde vergadering kennis gemaakt met de Oudstenraad. Beide zusters
zijn op 4 juni in de Oudstenraad gekozen. Op verzoek van de Raad van bijstand Alkmaar is ook een andere
zuster als tijdelijk lid aan de Oudstenraad toegevoegd. Ook zij was op de vergadering aanwezig. Wij zijn blij
dat deze drie zusters de raad komen versterken.
In de regionale dienst van 5 augustus zullen wij de aftredende leden officieel bedanken en de nieuwe leden
in hun functie installeren.
Omdat de voorzitter van de Oudstenraad afgetreden was, moest er een nieuwe gekozen worden. De
Oudstenraad heeft een nieuwe voorzitter gekozen. De predikant blijft vicevoorzitter. Er is ook nieuwe
secretaris benoemd.

De Oudstenraad heeft in haar vergaderingen o.a. de volgende onderwerpen besproken:
AVG
Op 25 mei is de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze wet
regelt hoe bedrijven, overheden en verenigingen met de persoonsgegevens en de privacy van mensen
moeten omgaan.
De Oudstenraad heeft daarvoor de volgende informatie voor de gemeenteleden in het kerkblad
gepubliceerd en op gemeentevergaderingen in alle vier deelgemeenten bekend gemaakt:
Hoe is de bescherming van de Persoonsgegevens in de EBG Noord-Holland geregeld?
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De Oudstenraad heeft hier veel aandacht aan besteed en brengt samen met de ledenadministratie de
belangrijkste regels in praktijk. Nog niet alles, wat de nieuwe wet voorschrijft, was op 25 mei tot in de
puntjes geregeld, maar wij zijn al aardig op weg:
In onze ledenadministratie zijn de noodzakelijke gegevens van leden en vrienden opgeslagen. Wij hebben
alleen de gegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor ons gemeentewerk. Duidelijk mag zijn dat daarbij
ook gegevens over de kerkelijke status, het lidmaatschap in de kerk en de ambtshandelingen zoals doop en
belijdenis horen.
Wilt u weten welke gegevens over u bij de EBG Noord-Holland bekend zijn? Dan kunt u bij de
ledenadministratie een uitdraai opvragen. Stuur daarvoor een e-mail of brief naar zr. Esther Bonoo (zie
voorin voor het adres).
De ledenadministratie is ondergebracht op een beveiligde server, die de firma Hagru uit Groningen aan de
EBG Nederland ter beschikking stelt. In een overeenkomst is geregeld hoe de gegevens op de server beheerd
worden en dat uw gegevens niet aan derden ter beschikking mogen worden gesteld. Er worden geen
gegevens op computers bij medewerkers thuis opgeslagen.
Een beperkt aantal medewerkers van de EBG Noord-Holland en de EBG Nederland heeft toegang tot de
gegevens. Daarbij horen de predikant, de ledenadministrateur en de regionale penningmeesters. Jaarlijks
worden voor de deelgemeenten lijsten met namen, adressen, telefoonnummers en geboortedata van de
leden gemaakt om contact met u te kunnen onderhouden.
Met Editoo BV, de uitgever van de Vierklank, is een overeenkomst afgesloten dat zij de adressen van de
ontvangers van ons kerkblad kunnen verwerken, om de Vierklank te kunnen versturen. Ook deze adressen
mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden en ook niet door Editoo BV opgeslagen worden.
Omdat de Vierklank ook aan mensen buiten onze gemeente wordt verstuurd, zullen wij in de toekomst aan
alle kroonjarigen vragen of wij hun verjaardag in de Vierklank mogen vermelden.
Het fotoalbum op onze website wordt binnenkort naar een afgesloten gedeelde van de site verplaatst. U
moet dan een wachtwoord aanvragen als u de foto’s wilt bekijken. Op de website zelf zullen wij zuinig
omgaan met foto’s en vooraf toestemming vragen of wij foto’s van een evenement mogen publiceren.
Wij hopen op die manier de belangrijkste eisen van de nieuwe wet te vervullen. Mocht er toch iets misgaan
en bijv. een lijst met adressen ‘op straat’ belanden dan zullen wij dat aan de privacyfunctionaris van de EBG
Nederland melden. Dat is br. Michael Schulze.
Meer informatie over de toepassing van de AVG in onze gemeente ontvangt u in de gemeentevergaderingen
die in de komende weken in de deelgemeenten gehouden worden. Mocht dat nodig zijn dan komen wij ook
in de volgende uitgave van de Vierklank hierop terug.

Visiedag
Op voorstel van het dagelijks bestuur van de OR heeft op 6 oktober een visiedag voor de OR
plaatsgevonden. De bedoeling was om te brainstormen over de ontwikkeling naar één gemeente NoordHolland en te bepalen, hoe we hiermee willen omgaan en op basis daarvan een duidelijke visie kunnen
formuleren.
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EBG Noord Holland 2.0 – Op weg naar één EBGNH
In de vergadering van de Oudstenraad op 4 december 2018 is het concept plan EBG Noord Holland 2.0 – Op
weg naar één EBGNH besproken en procedureel vormgegeven.
Uitgangspunt voor dit plan zijn de resultaten uit de conferentie 2017 en de uitwerkingen van de visiedag OR
in oktober 2018. In het plan zijn de stappen beschreven, die wij gezamenlijk moeten nemen om te komen
tot een toekomst bestendige en gezonde gemeente in de provincie Noord-Holland, waarbij de focus ligt op
efficiency, professionalisering en groei. Het betreft o.a. het kerken op 2 locaties, de continuïteit van de
regionale diensten, de huiskringen en gebedsgroepen, de pastorale zorg.
Belangrijk was voor de Oudstenraad om in dit proces ook de raden van bijstand te betrekken om draagvlak
te creëren voor de implementatie van dit plan. Wij moeten samen op weg naar een toekomst bestendige
EBG Noord-Holland! Aan de Raden van Bijstand was gevraagd mee te denken over de mogelijke
consequenties van dit stappenplan. Dit nadenken zal in 2019 verder vorm krijgen
Het plan kan als volgt samengevat worden:
Kerken op 2 locaties
Het kerken, op vier plekken, de ontkerkelijking, de vergrijzing, de inactiviteit van leden en het afgenomen
commitment eist helaas zijn tol.
Ook is er de noodzaak om efficiënter om te gaan met ons menselijk kapitaal en (financiële) middelen. Dit
kan alleen door concentratie van de activiteiten op minder dan vier plekken. Het moment is gekomen om de
volgende stap te maken namelijk het aantal locaties waar we te kerk gaan terugbrengen van vier naar
twee.
Aan te bevelen is op twee locaties te gaan kerken te weten Alkmaar (EBGNH Noord) en Haarlem (EBGNH
Zuid). Doorslaggevend voor deze keuze zijn o.a. de:
- geografische ligging;
- kostenbesparing (huurkosten, organisatorische kosten);
- faciliteiten van de kerkgebouwen;
- bereikbaarheid.
Aandachtspunten:
▪ Door het kerken op twee locaties verandert ook de organisatiestructuur. De samenvoeging van de
kerken heeft ook samenvoeging van de Raden van Bijstand (RvB) tot gevolg.
▪ De positionering en continuïteit van de gebeds- en huiskringen in de deelgemeenten Zaandam en
Hoorn.
▪ Qua interieur en indeling van de kerk in Haarlem is er nog wel ruimte voor verbetering.

Regionale diensten
In 2017 is door de Oudstenraad besloten om in 2018 meer gezamenlijke, regionale diensten met elkaar te
houden om de gemeenschapszin te bevorderen. Ook in 2019 worden de regionale diensten voortgezet.
Uitgaande van de twee locaties EBGNH Zuid en EBGNH Noord zijn er twee varianten mogelijk voor het
houden van regionale diensten.
Variant 1
Alle regionale diensten in Haarlem op de 1e en 3e zondag. Reguliere diensten t.w. de 2e en 4e zondag in
Zuid en Noord.
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Variant 2
Regionale diensten 1e zondag Haarlem, 3e zondag regionale dienst Alkmaar.
Reguliere diensten 2e zondag Haarlem, 4e zondag Alkmaar
Voorafgaand aan de besluitvorming door de Oudstenraad t.a.v. de twee varianten zullen er vanaf 7 juli
2019 alleen nog regionale diensten zijn in Alkmaar en Haarlem. Dit is een aanloop naar de definitieve
vaststelling van de regionale diensten voor 2020.
Aandachtspunten:
▪ Aanpassen van de jaarplanning 2019 op basis van de gekozen variant.
▪ Het informeren van de gemeenteleden.
▪ Afspraken met de verhuurders van de kerken in Alkmaar, Zaandam en Hoorn.

Centralisatie financiële administratie
De OR heeft de opdracht gegeven aan een adviesbureau om de financiële administratie door te lichten en
advies uit te brengen. Op 11 mei heeft het bureau Park schriftelijk de resultaten van het onderzoek aan de
OR uitgebracht. Een aantal zaken zou de externe deskundige in samenwerking met de regionale en lokale
penningmeesters kunnen realiseren:
- Vereenvoudigen administratie (minder bankrekeningen en kleiner grootboek)
- Opstellen van een eenduidige werkwijze (o.a. aanlevering stukken)
- Zorgdragen voor adequate en efficiënte verwerking van de boekstukken
- Opstellen van rapporten ten behoeve van kwartaal- of halfjaarverslagen
- Vereenvoudiging jaarverslaglegging (integratie begrotingen in administratie)
- (adviseren in) het opstellen van een jaarlijkse begroting en budgetten
Het plan over de veranderingen in de organisatie, administratie en structuur van onze gemeente zal de
Oudstenraad ook in 2019 intensief bezig houden. Het is al gebleken dat het gaan van vier naar twee
kerkplekken de meeste vragen zal oproepen.

Regionale diensten
In 2018 hebben elf kerkdiensten als regionale diensten plaatsgevonden. Deze kerkdiensten vonden meestal
op de eerste zondag van de maand plaats afwisselend in de vier deelgemeenten. Telkens was er een
deelgemeente de gastvrouw.
Elke dienst had een eigen thema. Hieronder een overzicht over data, plaatsen en onderwerpen:
Datum

Plaats

Thema

7 januari

Zaandam

‘Drinken uit de bron’ - Nieuwjaarsreceptie en Nieuwjaarsquiz

4 februari

Alkmaar

‘God doet goed’ - Bezoek door ZZg

4 maart

Haarlem

‘God zag dat het goed was’ - Wereldgebedsdag

25 maart

Hoorn

‘Jezus belijden’ - Belijdenisdienst

6 mei

Zaandam

‘Wat bidden voor mij is? ’ - Gebedsdienst

3 juni

Alkmaar

‘Mensen rond het kruis’ - OR verkiezingen

1 juli

Haarlem

‘Tot zegen zijn’ - Keti –Koti 155 jaar
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5 augustus

Hoorn

‘Liefde voor Gods schepping’ - met H. Avondmaal

2 september

Zaandam

Afsluiting Augustusmaand - Begin nieuw seizoen

7 oktober

Haarlem

‘Met andere ogen’ – Bijbelzondag

4 november

Alkmaar

‘In Gods huis’ – Afsluiting Bezinningsweekend

De ‘regionale dienst’ in december was het Adventconcert van de deelgemeente Hoorn.
Twee thema’s willen wij hier nog eens uitlichten:
In februari en maart hebben wij aandacht geschonken aan het thema van de Wereldgebedsdag 2018.
Doordat de liturgie van de Wereldgebedsdag dit jaar uit Suriname kwam was de belangstelling groot. Het
voelde heel vertrouwd. De diensten waren ook bovengemiddeld goed bezocht. Mooi was, dat in de
voorbereiding op de Wereldgebedsdag enkele zusters uit onze gemeente naar onze Partnergemeente
Rhein-Main zijn afgereisd, om in Mainz op een interkerkelijke bijeenkomst over Suriname te vertellen.
In augustus en september hebben wij ons bezig gehouden met het thema Duurzaamheid. Wij hebben in de
diensten en op de facebookpagina nagedacht over hoe wij thuis en in de kerk duurzamer kunnen handelen
en bij kunnen dragen aan een schoner milieu. Het blijft moeilijk te meten hoeveel effect deze aandacht
heeft, maar het was belangrijk om deze vragen niet uit de weg te gaan.

Sport-en speldag
Nadat in 2017 geen sport- en speldag heeft plaatsgevonden, hebben wij in dit jaar de traditie weer
opgepakt en op 7 juli in het Recreatiegebied Jagersveld in Zaandam een middag met sport en spel en met
een BBQ gehouden. Er was weer een bont gezelschap van jonge en oudere gemeenteleden en vrienden
aanwezig voor een gezellige middag. De foto’s op onze website geven een mooi beeld van de vele
activiteiten en de goede sfeer op deze dag weer. Wij willen deze traditie graag in stand houden en hopen
dat zich ieder jaar voldoende vrijwilligers vinden om deze dag voor te bereiden en vorm te geven.

Lutherreis
Een groep van veertig mensen uit onze gemeenten, maar ook van buiten onze kring is van 30 april tot 4 mei
op reis geweest om drie plaatsen te bezoeken die in het leven van Martin Luther belangrijk zijn geweest.
Wij waren in Eisenach, waar hij opgegroeid is en later ook op de Wartburg ondergedoken heeft gezeten, in
Erfurt, war hij monnik is geworden, maar ook zijn studie heeft gevolgd en uiteraard in Wittenberg, waar hij
de Reformatie is begonnen. Het was een gezellige en leerzame reis, die ons nog lang in goede herinnering
zal blijven.

Zusterkring / Broederkring
Sinds enkele jaren bestaat een zusterkring in onze gemeente. Hij werd 2014 in Haarlem opgericht en heeft
jaarlijks een lezing georganiseerd. Daarnaast is er in Zaandam een vrouwensoos ontstaan die enkele keren
per jaar bijeen komt rond geestelijke onderwerpen. In 2018 zijn gesprekken begonnen om beide kringen
samen te voegen en onder de naam ‘De Fakkel’ voort te laten bestaan. Deze kring kent geen vast
lidmaatschap. Door een groep zusters worden activiteiten georganiseerd voor alle vrouwen in onze
gemeente. In 2018 was dat vooral een goed bezochte creatieve vrouwenmiddag in Haarlem en enkele
avonden rond ‘vrouwen in de bijbel’ in Zaandam. Daarnaast hebben zusters uit onze gemeente
deelgenomen aan de Europese zusterconferentie die in juli in Doorn heeft plaatsgevonden.
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Drie broeders in Alkmaar hebben in 2016 het initiatief genomen om een broedergroep op te richten. Het
heeft de naam ’De club van Paulus’ gekregen. Helaas is het niet gemakkelijk gebleken om de broeders in
onze gemeente bij elkaar brengen voor activiteiten en bijeenkomsten. Er zijn plannen gemaakt en de hoop
is dat deze plannen in 2019 uitgevoerd kunnen worden.

Bezinningsweekend EBG Noord Holland
Ook dit jaar zijn een aantal vrijwilligers van onze gemeente naar het bezinningsweekend in Callantsoog
geweest. Tijdens dit weekend konden wij samen nadenken, van gedachten wisselen, dromen en plannen
maken. Voor dit jaar is voor een thema gekozen dat ons dicht bij het geloof brengt. Wandelen in het
Woord
Dit thema hebben wij zowel letterlijk als figuurlijk genomen. Letterlijk door te ervaren hoe wij ons door een
Bijbeltekst kunnen bewegen. Wij hebben daarbij een van de Psalmen, Psalm 84 beter leren kennen.
Figuurlijk door na te denken hoe wij de Bijbel in ons dagelijks leven, op de weg door ons leven, als leidraad
en gids kunnen gebruiken.
Een bijzonder en speciaal moment is altijd weer de afsluiting op de zondag met de viering van de
verbondsbeker. Met deze afsluiting gingen we gezegend op weg naar de regionale dienst in Alkmaar.

Jaarverslag EBG Noord-Holland 2018

p. 19

Predikant en pastoraal werker
In 2018 waren Stefan Bernhard als predikant (80%) en Anna Bernhard als pastoraal werker (20%) aan de
gemeente verbonden. De onderlinge werkverdeling was min of meer dezelfde als in de afgelopen jaren.
Maar er waren wel veranderingen in het werk en verschuivingen in de aandachtspunten.
De grootste verandering in 2018 was de invoering van de Regionale diensten. Op haast iedere eerste
zondag van de maand werd er een gezamenlijke kerkdienst voor alle deelgemeenten gehouden. Dat was
wennen voor de gemeenteleden en voor de voorgangers. Want het bleek dat de roosters in de
deelgemeenten goed ingeburgerd waren en de kerkgangers steeds opnieuw op de verandering van de
gewoonte gang van zaken gewezen moesten worden. Zo veel mogelijk hebben wij dat gedaan door de
mogelijkheden via e-mail, website, facebook en WhatsApp te gebruiken en door de oude
communicatiekanalen te kiezen zoals kerkblad, mededelingen en aan elkaar doorvertellen. Daarbij bleek
weer eens dat met de komst van de digitale communicatie het niet gemakkelijker is geworden, om de leden
en vrienden te bereiken. De kanalen zijn talrijker geworden waardoor de communicatie juist moeilijker lijkt.
Daarnaast merken wij dat de vroeger vanzelfsprekende sociale netwerken niet meer overal even goed
werken. Het is niet meer zo dat de gemeenteleden elkaar ook door de week of in familieverband
tegenkomen en zo ook over kerkdingen op de hoogte houden. Communicatie met de leden en vrienden
moet actief vormgegeven worden, vooral als het onderwerpen betreft die buiten de eigen deelgemeente
gebeuren.
Ook voor ons was de invoering van de regionale diensten een grote verandering. De werklast is daardoor
niet minder geworden, maar wel veranderd. De regionale diensten gaven de mogelijkheid, om kerkdiensten
op een andere manier vorm en inhoud te geven. Wij maken gebruik van audiovisuele mogelijkheden, voor
zover de kerkgebouwen dat toelaten, en brengen interactieve elementen in de kerkdiensten. Dat gegeven
en de noodzaak tot meer afstemming vooraf met andere medewerkers in de kerkdiensten maakte, dat de
regionale diensten juist meer voorbereidend werk vragen.
De diensten in een andere vorm werden wel gewaardeerd, zoals een enquête uitgewezen heeft. Maar er
zijn ook stemmen die de regelmaat en voorspelbaarheid van de ‘gewone’ diensten op prijs stellen. Het zal
dus in de toekomst op een goede mix aankomen, die nieuwe en vertrouwde elementen ruimte geeft.
Nog een aandachtspunt in verband met de regionale diensten werd ons duidelijk: het gemeenteleven heeft
zich in alle deelgemeenten sterk rond de regelmatige kerkdiensten dicht bij huis geconcentreerd.
Gemeenteleden waren gewend om op de vaste zondagen naar de kerk te gaan of tenminste te weten dat
er dan ‘kerk’ is. De mensen ontmoeten elkaar en de predikant regelmatig in deze diensten, afspraken en
planningen werden gemaakt en sommige kringen, zoals het koor in Haarlem, kwamen regelmatig
aansluitend aan de kerkdienst bijeen. Dat alles werd met invoering van de regionale diensten minder
vanzelfsprekend en moest opnieuw ingepland en vorm gegeven worden. Aan de andere kant waren de
mensen, die naar de regionale diensten kwamen, blij met de grotere opkomst en met de contacten over de
grenzen van de deelgemeenten heen.
Wij willen aandacht schenken aan de gemeenteleden, die moeite hebben om aan het nieuwe ritme te
wennen, en de negatieve gevolgen van het nieuwe beleid niet uit het oog verliezen zonder het beleid op
zich af te keuren.
Dat het gemeenteleven zich vooral rond de kerkdiensten afspeelt en niet bijvoorbeeld ook in kringen naast
de kerkdienst is een nadeel als gemeenteleden verder moeten reizen naar kerkdiensten. De beleving van
gemeenschap in de Broedergemeente is dan beperkt op de zondag en komt in gevaar als de weg naar de
kerkdienst te ingewikkeld is. Daarom zijn kringen en ontmoetingsmogelijkheden naast de kerkdiensten

Jaarverslag EBG Noord-Holland 2018

p. 20

belangrijk. Wij werken daarom mee bij de groothuisbezoeken in de regio Alkmaar en in de gebedsgroep in
Zaandam. Dat zijn kleine kringen, maar bieden juist door hun kleinheid de nodige vertrouwdheid, die diepe
gesprekken mogelijk maakt. Ook het koor in Haarlem is zo een kring, wel nog aangevuld met de taak, om
samen muziek te maken.
De regelmatige bijeenkomsten in de woongemeenschap Ma Awitja in Hoorn moesten stoppen. Door
onenigheid onder de bewoners en door langdurige afwezigheid van enkele regelmatige bezoekers waren er
steeds minder mensen gekomen en daarom leken de bijeenkomsten voor de gastheer niet meer zinvol. Dat
was jammer, want tegelijkertijd werden door de gezamenlijke kerkdiensten ook minder diensten in de
regio Hoorn gehouden. Daardoor was de EBG in de regio Hoorn minder aanwezig. Wij zullen proberen om
de huiskring weer op te starten, over andere ontmoetingsmogelijkheden nadenken en meer aandacht te
schenken aan huisbezoeken.
Een bijzondere ontwikkeling in dit kader is in Den Helder te zien. Omdat daar de huiskring niet meer bij de
leden thuis gehouden kon worden, zijn wij een aantal jaren geleden weer met kerkdiensten op zondag
middag begonnen. Vier keer per jaar waren wij te gast in de Doopsgezinde vermaning. De andere setting,
de uitnodigingen en het openbare karakter van het gebouw maakten dat andere mensen meer dan
voorheen de weg vonden naar de EBG. Eind 2018 werd echter duidelijk dat het kerkgebouw gesloten zal
worden en dat de oude leden van de EBG ook niet meer in staat zijn, om naar de bijeenkomsten te komen.
Wij zijn dus in december 2018 weer gestopt met de kerkdiensten. De wens kwam om toch enkele keren
per jaar voor een huiskring bijeen te komen, omdat de gemeenschap belangrijk gevonden wordt. Het is nog
onduidelijk hoe wij aan deze wens gehoor kunnen geven.
Over het algemeen gezien wordt de vergrijzing in onze gemeente duidelijk zichtbaar. Wij bereiken
voornamelijk 60+ers met ons aanbod. Het aantal van gemeenteleden, die door ziekte en ouderdom aan
huis gebonden zijn, stijgt. Daardoor wordt pastoraat aan huis nog belangrijker, dan het al is geweest. Maar
de tijd om op bezoek te gaan is schaars en er zijn ook niet in alle regio’s voldoende vrijwilligers om, naast de
predikant, bezoeken af te leggen. Toch is het gelukt om tenminste in de regio Zaanstad regelmatig
bezoeken te doen. Dat wordt erg op prijs gesteld. In andere regio’s waren het vooral ontmoetingen rond de
bijeenkomsten en gesprekken via de telefoon en de WhatsApp, waardoor wij met de gemeenteleden
contact gehouden hebben.
In het pastoraat was opvallend, dat burn-out onder de 50+ers en dementie onder de bejaarde
gemeenteleden meer aandacht vroegen dan in de afgelopen jaren. Dat lijkt de landelijke trends te
bevestigen en maakt het nodig om na te denken over wat wij als kerk voor mensen in deze situatie kunnen
betekenen.
Twee mooie ontwikkelingen relativeren de opmerking over de vergrijzing een beetje. In 2018 hebben
relatief vele dopen plaatsgevonden. In Hoorn en Zaandam besloten enkele families om kinderen te dopen.
De ouders hadden in de afgelopen jaren belijdenis in onze gemeente afgelegd en nu was het blijkbaar aan
de tijd om de volgende stap te doen en de kinderen te dopen. Wij hebben de doopdiensten met een
doopcatechese voorbereid, deels voor de oudere kinderen apart, deels met de jongere kinderen en de
ouders samen. Het waren mooie doopdiensten die ook voor de gemeente moedgevend waren.
In het najaar begonnen zeven jongvolwassenen met de voorbereiding op de belijdenis. Het is niet
vanzelfsprekend, dat zij in hun drukke leven tijd vrij maken voor de catechese.
Tot nu toe lijkt het, dat doop en belijdenis incidentele ontmoetingen van de betrokkenen met de
Broedergemeente blijven. Zij worden feestelijk vormgegeven en zijn iets bijzonders in hun leven. Ze leiden
niet of niet vanzelfsprekend tot een duurzame binding met de gemeente, ten minste niet zo dat wij de
dopelingen en hun ouders vaker in de kerk zouden zien of dat de belijdeniscatechisanten regelmatig de
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kerkdiensten zouden bezoeken. Aan de ene kant ontbreekt ons het regelmatige aanbod voor kinderen en
jongeren. Aan de andere kan heeft de kerk ook geen vaste plek in de agenda’s van de jonge mensen. De
verbinding met de kerk verloopt via de ouders en grootouders, via een gevoel, toch erbij te horen en via
incidentele ontmoetingen. Daarom is het belangrijk, dat de incidentele contacten goed verlopen. Wij
hebben daarom graag tijd en moeite in deze catechese en diensten geïnvesteerd, ook al lijken zij geen
duurzaam rendement voor de gemeente op te leveren. Ze zijn echter belangrijk in het leven van de
betrokken mensen.
In het kader van het nadenken over lidmaatschap zijn wij in de regio Alkmaar met een project begonnen
om de passieve, of geparkeerde leden persoonlijk te benaderen met de vraag of zij zich nog lid van de
Broedergemeente voelen en of zij lid willen blijven. Dat proces verloopt moeizaam, want de vraag kan ook
confronteren. Maar het levert mooie gesprekken op, als de moeite wordt genomen, elkaar te ontvangen.
In 2019 zal de pastorale begeleiding en de administratieve ondersteuning van het veranderproces veel tijd
van ons vragen. En daar komen de eigen gevoelens en gedachten nog bij. Wij denken verschillend over nut
en noodzaak van de verandering, en zien juist in dit verschil een kans om gemeenteleden te kunnen
benaderen in het pastoraat. Wij zijn dankbaar dat wij bestuurlijk aan de zijlijn kunnen staan en willen graag
gemeenteleden bijstaan in hun vragen en onrust, die elke verandering met zich mee brengt.
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Slotopmerking
Zoek de vrede en jaag die na. (Psalm 34:15)
Het veranderplan dat in 2018 in de Oudstenraad is ontstaan, geeft voldoende stof tot discussie in de
gemeente. Deze discussie willen wij in 2019 niet uit de weg gaan. Ze is nodig om dit plan verder vorm te
geven en de kans te vergroten, dat wij ook in de toekomst als gemeente kunnen blijven bestaan. De rol van
de deelgemeenten zal daarbij kleiner worden, zoals het nu naar uitziet. Maar de EBG zal daarom niet uit de
regio mogen verdwijnen. Want ook onze gemeente speelt een belangrijke rol daarin om de vrede in de
harten van de mensen en in de sociale verbanden, waarin wij leven, te behouden. Dat wordt steeds
belangrijker in een land, waarin het eigen belang steeds meer boven gemeenschappelijke belangen wordt
gesteld.
Wij hopen dat de onrust rond het veranderplan in de EBG Noord-Holland ons niet daarvan weerhoudt, om
de vrede in ons en om ons heen na te streven en om het goede te doen en het kwade te laten, zoals ons
Psalm 34 opdraagt.

© Stefanie Bahlinger (Verlag am Birnbach)

Jaarverslag EBG Noord-Holland 2018

p. 23

Bijlage
Organogram Evangelische Broedergemeente Noord Holland

Oudstenraad
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

Raad van
bijstand

Raad van
bijstand

Raad van
bijstand

Raad van
bijstand

Alkmaar e.o.

Haarlem

Hoorn

Zaanstad

Kerkdiensten en
activiteiten in
Alkmaar,
Heerhugowaard
en Den Helder.

Kerkdiensten en
activiteiten in
Haarlem.

Kerkdiensten en
activiteiten in
Hoorn.

Kerkdiensten en
activiteiten in
Zaandam.

Pastorale zorg
voor leden in de
regio Zuid
Kennemerland en
Haarlemmermeer.

Pastorale zorg
voor leden in de
regio
Westfriesland.

Pastorale zorg
voor leden in de
Zaanstreek en in
de Purmer.

Pastorale zorg
voor leden in de
regio Noord
Kennemerland en
de Kop van Noord
Holland.

Jaarverslag EBG Noord-Holland 2018

Beheer van de
gebouwen in
Haarlem (samen
met de
Oudstenraad).
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