Geachte zuster, geachte broeder,
een week lang hebben wij moeten wennen aan de opgelegde beperkingen in verband met Corona. Ik
wens u, dat het goed met u gaat en u ondanks de drastische maatregelen rustig kunt blijven. De
dreiging van ziekte kan ons bang en ongerust maken, maar wij weten ook dat wij op God kunnen
vertrouwen en ondanks de beperkingen niet alleen zijn. Anna, de kinderen en ikzelf maken het goed.
Ik hoorde over vele kaarten, telefoontjes en whatsappjes die onder gemeenteleden en vrienden
verstuurd werden. Zo kunnen wij het contact nog in stand houden en steun aan elkaar bieden. Wilt u
dat a.u.b. vooral blijven doen. Vergeet ook de mensen niet die in verpleeghuizen of ziekenhuizen
verblijven. Wij mogen hen nu niet bezoeken, maar wij kunnen wel een kaartje sturen of een
telefoontje plegen.
Wilt u met een predikant spreken of heeft u een suggestie of een probleem, dan kunt u mij graag
bellen op 06-3038 3882. Ik ben ook via whatsapp bereikbaar. Aarzel niet. Geef mij a.u.b. ook door als
u van zieken of stervenden hoort die onze aandacht en steun kunnen gebruiken.
Wij weten niet wanneer weer op de gewone manier kerkdiensten of activiteiten kunnen
plaatsvinden. Op dit moment is dat niet mogelijk. Daarom zoeken wij andere wegen om ons geloof te
vieren en te delen.
Vorige zondag hebben wij een korte opname gemaakt van een kerkdienst en deze op onze website
www.ebgnoordholland.nl gezet. U kunt het filmpje daar nog bekijken. Zondag ochtend zal er een
nieuw filmpje met een kerkdienst geplaatst worden. Kijk morgen of in de loop van de week naar en
wijs a.u.b. ook andere gemeenteleden op deze mogelijkheid. Dank aan br. van Aken die de opname
verzorgt.
Op de website vindt u ook het liturgieblaadje van de actuele kerkdienst en een opzet voor een
kerkdienst die u zelf samen met uw familieleden thuis kunt houden.
Ook kinderen kunnen meevieren. Suggesties en uitgewerkte programma's kunt u op internet vinden.
wij hebben in de kerk goede ervaringen gemaakt met Bijbel Basics van het Nederlands
Bijbelgenootschap. Meer informatie vindt u op https://www.debijbel.nl/bijbelbasics. Met een gratis
account kunt u het materiaal downloaden. Een andere vindplaats met ideeën over geloofsopvoeding
thuis is https://www.geloventhuis.nl/.
Wij maken nu meer dan anders gebruik van Facebook en Instagram. Volg ons daar en ontvang enkele
keren per week een bemoediging of informatie. Zr. Treu werkt daar aan mee. Sommigen van u
kennen haar uit Hoorn. De adressen zijn: ebgnoordholland (op Facebook) of ebg_noordholland (op
Instagram).
Op donderdag, 26 maart 2020 is onze gemeente aan de beurt met de Uniteitsgebedswacht. Wij zijn
dan gevraagd om 24 uur lang voor de EBG en haar leden wereldwijd te bidden. Ik stuur u begin
volgende week een e-mail met de mogelijke onderwerpen. Wij verzoeken u om mee te doen met de
gebedsketting overdag en bij de coördinatoren aan te geven, welke tijden u kiest voor uw gebed. Een
bijzondere uitdaging vormen de ‘kleine uurtjes’, dat is de tijd van 0.00 t/m 6.00 uur in de nacht van
25 op 26 maart. Wilt u a.u.b. aan mij melden als u in de nacht en half uurtje kunt bidden? Ik maakt
dan voor deze uren een indeling. Alvast dank voor uw medewerking.

Geef deze e-mail gerust door aan andere gemeenteleden.
Ik wens u en uw familieleden Gods zegen en nabijheid toe. En bidt voor elkaar en ons.
Met vriendelijke groet, ook namens Anna en de leden van de Oudstenraad
Stefan Bernhard
Zaterdag, 20 maart 2020
NB U ontvangt deze brief omdat u als lid of vriend ingeschreven staat in de ledenadministratie van de
EBG Noord-Holland. Heeft u vragen over deze inschrijving of wilt u iets wijzigen, dan kunt u a.u.b.
contact opnemen met ledenadministratie@ebgnoordholland.nl.

