PASTORAAT
Voor persoonlijke gesprekken kunt u bij onze
pastorale medewerkers of bij de predikant
terecht. Neemt u svp contact op voor het maken
van een afspraak.

INFORMATIE
& CONTACT
Heeft u naar aanleiding van deze folder nog
vragen, neem dan contact op met:

Welkom

DANKDIENSTEN
De predikant komt graag bij u thuis, om uw
feestdag met u te vieren – met zang, het Woord
van God, gebed en zegen. Vraag dit op tijd aan!

DOOP & BELIJDENIS
Voor een doop kunt u een afspraak maken.
Voorafgaande aan de doop houden wij met u een
doopcatechese van twee tot drie avonden.

Predikant:
ds. Stefan Bernhard
06-30 38 38 82 / bernhard@ebg.nl

De kinderdoop wordt op latere leeftijd door de
belijdenis van het geloof bevestigd. De belijdenis
wordt door een catechese van 20 bijeenkomsten
voorbereid.

www.facebook.com/ebgnoordholland

Voor meer informatie zie de website. Daar vindt u
folders over dankdiensten, doop en belijdenis.

info@ebgnoordholland.nl

www.ebgnoordholland.nl
HERNHUTTERS NOORD – HOLLAND
HAARLEM – HOORN – ZAANSTAD – ALKMAAR

HERNHUTTERS
Wij zijn een oude Protestantse
kerk, die ontstaan is in Tsjechië en Duitsland (Herrnhut).
Centraal in ons geloof staat
Jezus Christus. Wij streven
naar een persoonlijke relatie
met Hem.

KERKDIENSTEN
In elke deelgemeente worden er kerkdiensten
gehouden:

Dit karakteristieke, monumentale kerkgebouw is
eigendom van de EBG en is te huur voor trouwdiensten, concerten en rouwdiensten, maar ook
voor een lezing of training. Zie de voorwaarden
op onze website.

Met de zegen van God en de bezieling van veel
mensen is deze kerk in de 18e eeuw uitgegroeid
tot een wereldwijde zendingskerk.
Nu telt de kerk ongeveer 1 miljoen leden in Afrika,
Azië, Europa, Noord-Amerika en het Caraïbisch
gebied.

JONG & OUD
Wij zijn een kerk voor jong en oud, want een
levende gemeenschap bestaat uit leden van alle
generaties.
Onze kerkdiensten zijn in het Nederlands en wij
zingen liederen in deze taal, maar ook in het
Engels en het Sranan tongo (Surinaams). Veel van
onze leden hebben hun wortels in Suriname.
De Evangelische Broedergemeente NoordHolland bestaat uit vier deelgemeenten en wordt
geleid door een Oudstenraad. Deze gemeenten
zijn: Alkmaar, Haarlem, Hoorn, Zaanstad. Verder
is er één predikant in dienst voor alle vier de
deelgemeenten. Elke deelgemeente heeft een
Raad van Bijstand om het werk te coördineren.

Haarlem
De kerkdiensten vinden elke zondag plaats.
Tijd: 10:30 uur
Plaats: EBG-Kerk
Adres: Parklaan 34, 2011 KW Haarlem

Alkmaar
(waaronder ook Heerhugowaard en Den Helder)
De kerkdiensten zijn op de 2e en 4e zondag
van de maand.
Tijd: 12:00 uur
Plaats: Immanuelkerk, 'De Blije Mare'
Adres: Kajakstraat 60, 1826 DN Alkmaar-Noord
Hoorn
De kerkdiensten zijn op de 1e en 3e zondag
van de maand.
Tijd: 13:00 uur
Plaats: Dorpskerk PKN
Adres: Kerkelaan 8, 1689 EA Zwaag
Zaanstad
De kerkdiensten zijn op de 1e, 3e en 5e
zondag van de maand.
Tijd: 12:30 uur
Plaats: Maartenskerk (Ev. Luth. Kerk)
Adres: Vinkenstraat 34, 1506 CM Zaandam

KRINGEN
In de deelgemeenten zijn een groeiend aantal
groepen actief, zoals Bijbelkring, gebedsgroepen,
tienergroepen, jeugdgroep, zustervereniging en
seniorengroep.

VRIJWILLIGERS
De gemeente kent een team van actieve vrijwilligers die onze predikant ondersteunen bij het
kerkelijk werk. Deze vrijwilligers onderhouden
ook het kerkgebouw, bezoeken zieken, organiseren fundraisingsactiviteiten en veel meer. Wilt u
ook meehelpen? Meld u aan.

