
Beste zusters en broeders,  
hier volgt een derde nieuwsbrief ‘In tijden van Corona’.  
  
Ik wil u van harte danken voor alle medewerking tijdens de Uniteitsgebedswacht afgelopen 
donderdag. Het is ons gelukt om alle uren van de dag te vullen. Dank aan de plaatselijke 
coördinatoren, zr. Tjin-Sie – Baal, zr. Cairo – Kortam en zr. Hoogvliets, zr. Plet en zr. Tauwnaar. En 
dank aan een ieder die een half uur of een uur heeft gebeden. Zo hebben wij de wereldwijde 
gebedsketting van onze kerk door kunnen laten gaan. Er was even verwarring over wie voor wat 
verantwoordelijk was. Ik had het op mij genomen om de nachtelijke uren te vullen en heb u daarover 
benaderd. Voor de uren overdag waren de plaatselijke coördinatoren per deelgemeente 
verantwoordelijk. Op die manier hebben wij de organisatie verdeeld.  
  
Wij zullen ook aanstaande zondag weer een korte kerkdienst op onze website 
(www.ebgnoordholland.nl) zetten. Vanaf 10.00 uur in de ochtend staat hij klaar. U kunt hem dan nog 
de hele week bekijken. Dank voor alle bemoedigende reacties op de vorige kerkdienst. Zo ontstaat er 
iets van gemeenschap ook al kunnen wij elkaar niet fysiek ontmoeten.  
  
Wij zijn ook al aan het nadenken over de kerkdiensten in de Stille Week en met Pasen. Alhoewel het 
toegestaan is om kerkdiensten tot maximaal 30 personen door te laten gaan, willen wij van deze 
mogelijkheid geen gebruik maken. Het lijkt ons niet verstandig om nu met elkaar in de kerk samen te 
komen. Het is ook niet eerlijk voor de 31e bezoeker die wij dan af moeten wijzen, alleen omdat hij of 
zij te laat is. Wij houden het voorlopig bij de videokerkdiensten.  
  
Op facebook wordt het advies van de Protestantse kerk gedeeld om het Hl. Avondmaal op afstand te 
vieren (u thuis en de dominee in de kerk). Ook dat zullen wij niet aanbieden. Het Hl. Avondmaal leeft 
van de fysieke gemeenschap. Wij moeten met de viering van het Avondmaal wachten tot de 
epidemie overgewaaid is.  
  
Wij proberen wel in de Stille Week en met Pasen meer diensten dan alleen de zondagse kerkdienst 
op onze website te plaatsen. Kijkt u ook naar het aanbod van andere kerken of naar het voorstel om 
thuis zelf een kleine viering samen met uw gezinsleden te organiseren.  
  
Het verbod van grote activiteiten tot 1 juni heeft ook gevolgen voor de evenementen van de 
Broedergemeente. Zo is het koortreffen, dat voor 21 – 24 mei 2020 in Amsterdam Zuidoost gepland 
stond, afgelast. Ook het concert op 23 mei in de RAI gaat niet door. De organisatie heeft ons laten 
weten dat u het geld voor de reeds betaalde kaarten terugkrijgt. Maar ze vragen ook om geduld, 
want er is veel werk te verzetten voordat iedereen zijn geld terug heeft. Of er op een later tijdstip 
wel een koortreffen of een concert komt, weten wij op dit moment niet.   
  
Ook de synode, die in juni in Duitsland had moeten plaatsvinden, gaat niet door. Ze is verplaatst naar 
maart 2021.  
  
Wij willen graag contact met u houden, onder meer door middel van deze brief. Geef dit bericht 
daarom graag ook aan mensen door, die geen e-mail hebben. Wij zullen volgende week een actie 
beginnen om meer e-mailadressen te weten te komen.  
  
Persoonlijk contact is ook nodig. U mag mij graag bellen, mailen of whatsappen, mocht u dat willen 
of nodig hebben.   
Dat kan via e-mail s.bernhard@ebg.nl of telefoon / whatsapp: 06 3038 3882.   
Dat kan met een suggestie, met een vraag of gewoon voor een gesprek of luisterend oor. Wij horen 
ook graag als u concrete hulp nodig heeft.  
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Hieronder vindt u een aanbod van zr. Saskia Treu voor bemoediging en gesprek. Zr. Saskia is 
geestelijke verzorger met een eigen praktijk in Groningen. Ze heeft in de deelgemeente Hoorn stage 
gelopen en gaat daar in kerkdiensten voor. Maak van haar aanbod gebruik. Op de facebooksite van 
onze gemeente kunt u ook enkele inspirerende filmpjes van haar vinden.  
  
Ik wens u ook voor dit weekend en de komende week Gods zegen toe. Blijft u met elkaar en met 
onze gemeente verbonden. Steun elkaar waar nodig en breng anderen en jezelf niet onnodig in 
gevaar.  
  
Hier nog enkele voorstellen voor uw gebed:  
  
Wij bidden  
Voor iedereen, die tegen de verspreiding van het Coronavirus vecht.  
Voor de families, die thuis zijn en voor de kinderen, die niet naar buiten kunnen.  
Voor de bijzonder getroffen personen, zieke mensen, maar ook de verpleegkundigen en artsen in de 
ziekenhuizen.  
Voor de wetenschappers, die op zoek zijn naar een vaccin en een therapie.  
Voor vrede en stabiliteit in alle landen.  
Voor ons allen, dat wij ons geloof bewaren, dat onze hoop niet uitdooft en liefde en onderlinge 
verbondenheid niet verloren mogen gaan.  
  
Met vriendelijke groet  
Stefan Bernhard  
Zaterdag, 28 maart 2020  
  
  
N.B. Bemoediging, Troost en Hoop - voor verbinding, zonder ontmoeting:  
Saskia Treu maakt, op basis van gebedsintenties, troostliederen en de essentie van de dagteksten van 
de EBGN, een video boodschap, voor elke dag. De gebedsintenties, de liederen en de gedachten 
krijgt Saskia aangereikt door verschillende mensen. Wil jij ook eenmalig een persoonlijke boodschap 
van Saskia ontvangen, speciaal aan jou gericht?    
Of wil je gewoon je verhaal kwijt? Saskia is, tot zolang de Corona-maatregelen van kracht zijn, 
dagelijks van 11u t/m 13u beschikbaar om mensen (op afstand) te woord te staan. Voor een gesprek, 
voor troost en ter bemoediging.  
Schroom niet om contact op te nemen als je het nodig hebt. Je vraag voor een bemoediging kan ook 
gericht zijn om iemand anders een hart onder de riem te steken in deze Coronatijd.  
Bosies en Brasas van Saskia Treu  
saskia.treu@gmail.com  
Tel: 06 8466 9324  
  
NB2: 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.  
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