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ECP / Stefan Bernhard

Van: Stefan Bernhard (EBG Noord-Holland) <s.bernhard@ebg.nl>
Verzonden: maandag 16 maart 2020 17:37
Aan: ECP / Stefan Bernhard
Onderwerp: EBG Noord-Hollad in tijden van Corona

Geachte zuster, geachte broeder, 

U heeft ongetwijfeld van de maatregelen gehoord die gisteren door de regering zijn afgekondigd. Dat heeft ook 
gevolgen voor onze gemeente. In overleg met de leden van het dagelijks bestuur van de Oudstenraad meld ik u het 
volgende: 

Alle kerkdiensten, bijeenkomsten en vergaderingen van de Evangelische Broedergemeente Noord-Holland en 
haar deelgemeenten (Alkmaar eo, Haarlem, Hoorn, Zaanstad) gaan tot en met 5 april niet door. 

Het is nu belangrijk, om elkaar als zusters en broeders in de naam van Jezus Christus niet in de stek te laten, maar 
elkaar ook niet in gevaar te brengen. Wij hoeven niet bang te zijn voor deze bedreiging, maar wij moeten ons 
wapenen tegen gevaar. Deze balans moge God ons schenken. 

Wat kunnen wij wel doen: 

 Wij zetten iedere zondag een video met een korte kerkdienst op onze website. Een eerste video vindt u al 
op de website of via deze link:  https://youtu.be/T481ZmqJ_N4. 

 Alle leden zijn opgeroepen om gemeenteleden te bellen of anders contact met elkaar te houden, om elkaar 
te bemoedigen en te steunen. Dat is vooral nodig bij mensen die zich nu eenzaam en geïsoleerd voelen. Kijk 
ook of u elkaar kunt helpen. 

 Blijf voor elkaar en met elkaar bidden. Hou dagelijks Stille tijd en deel de ervaringen met elkaar. 
 Als u nog ideeën hebt voor een activiteit via sociale media dan laat mij dat a.u.b. weten. 
 Hou de website (www.ebgnoordholland.nl), facebook (/ebgnoordholland) en Instagram (ebg_noordholland) 

in de gaten voor aktuele berichten vanuit de EBG Noord-Holland. 

Hier een stukje uit de voorbeden van afgelopen zondag: 

U God van het leven, Jezus Christus, u roept ons en wij willen u volgen. Help uw kerk, maken onze moed groter dan 
onze angst, troost ons in angst, inspireer ons, vul ons met liefde, om uw liefde door te geven. U roept ons en wij 
danken u voor de moed, de troost en de liefde. Vandaag en alle dagen.Amen. 

Met vriendelijke groet 

Stefan Bernhard (predikant) 

 

NB U ontvangt dit bericht omdat u als lid of vriend ingeschreven staat in de ledenadministratie van de Evangelische 
Broedergemeente Noord-Holland. Heeft u vragen over deze inschrijving of wilt u dit soort berichten in toekomst niet 
meer ontvangen, dan neem a.u.b. contact met ons op via ledenadministratie@ebgnoordholland.nl. 


