
Geachte zuster, geachte broeder,  
Het zal niet meevallen om binnen en op afstand van elkaar te blijven. Vooral als het mooi weer is. Wij 
zijn wel een beetje aan de beperkingen gewend, we zien van sommige dingen ook het voordeel in, 
maar raken ook langzaamaan verveeld van de situatie. We zullen nog geduld moeten hebben totdat 
het leven weer normaal kan worden. Ik hoop dat in deze dagen de muren u niet beknellen en u 
wegen vindt om veilig en verantwoord te kunnen blijven leven. Vooral aan de kinderen wens ik veel 
geduld toe, maar ook mooie ideeën om er wat van te maken. Bij dit bericht vindt u ook een brief 
voor de kinderen. Uit Haarlem hoorde ik een idee. Daar kleuren kinderen met stoepkrijt kleurrijke 
tekeningen op de stoep voor verpleeghuizen, om de ouderen een groet te brengen.  
 
Dat past dan ook helemaal bij Pasen, het feest dat wij morgen vieren. In de afgelopen week hebben 
wij het lijdensverhaal van onze Heer Jezus Christus herdacht. Op verschillende manieren kwam het 
onze huiskamers binnen. Nu wens ik, dat u ook het Paasverhaal kunt horen met de mooie boodschap 
van de Opstanding.  
 
De Amerikaanse dominee Carolyn Winfrey Gillette schreef een eigentijds Paaslied. Het eerste couplet 
luidt:   
 
Dit is een vreemde Pasen, zo anders dan voorheen:  
we bidden afgezonderd, we zingen thuis alleen.  
Met iedereen op afstand, ook wie de dienst nu leidt:  
een lege kerk, een beeldscherm, wij vieren ver verspreid.  
 
In dit couplet geeft ds. Gillette mooi weer, wat aan Pasen in dit jaar ontbreekt: de gemeenschap met 
anderen en de ruimte om samen te vieren. Maar ze blijft niet in dit gevoel van gemis hangen. Ze gaat 
verder:  
 
In alle zorg en moeite bedenken wij toch wel  
wie voor ons heeft geleden, wie daalde in de hel,  
wie daar de weg ons baande, geen dood die Hem nog bindt;  
nu kan ons niets meer scheiden van Hem die ons bemint.  
   
Wij danken U met Pasen, als kerk, hoe ook verspreid  
en toch uw ene lichaam, U dienend wijd en zijd.  
Door thuis of bij een ziekbed te zorgen voor elkaar  
wordt hier het nieuws van Pasen ook in ons leven waar.   

 
* De verschillende EBG-gemeenten bieden met Pasen, net als in de afgelopen dagen, hun diensten 
via internet aan. Het is een mooie gelegenheid om ook eens bij een andere gemeente virtueel op 
bezoek te gaan. Voor het aanbod in Nederland kunt u kijken op 
https://nederland.ebg.nl/nieuws/284-kerkzijn-corona-4. In Suriname zendt de EBG niet alleen de 
morgenwijdingen via de radio uit, maar is ook op de facebookpagina van de stadszending actief. De 
kerkdiensten in Duitsland kunt u op https://www.ebu.de/startseite/ vinden. Van de Amerikaanse 
Moravians zijn hier diverse online diensten opgesomd: 
https://www.moravian.org/category/resources/covid19resources/. En dat is nog lang niet alles. 
  
Op 1e paasdag (zondag 12 april) is op onze website www.ebgnoordholland.nl een paasochtenddienst 

te zien. Later in de ochtend kunt u via https://nederland.ebg.nl/dienst/20200412 een gezamenlijke 
dienst van de EBG Nederland meevieren.  

 
Voor 2e paasdag (maandag 13 april) wordt onder verantwoording van het Provinciaal Bestuur en het 
Moderamen Centrale Raad een online-dienst voorbereid, die in de gehele kerkprovincie te zien zal 
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zijn en ook in verschillende talen gehouden wordt. Op die manier willen wij juist in deze tijd van 
social distancing en gesloten grenzen duidelijk maken, dat de paasvreugde ons dwars door Europa 
met elkaar verbindt. De dienst zal vanaf 11:00 op 13 april te zien zijn via: 
https://nederland.ebg.nl/diensten.   
Daarnaast vindt u op onze website een overdenking van zr. Saskia Treu bij 1 Korintiërs 15:12-28  
 
* Dank voor alle goede wensen en reacties op onze kerkdiensten van de afgelopen week. Wij zullen 
voorlopig nog op deze manier doorgaan om de zondagse diensten aan te bieden. Wij denken ook 
alvast na over de tijd daarna. Sommigen zeggen dat corona ons land veranderen zal. Wij mogen nu al 
nadenken wat wij willen vasthouden van de dingen die wij nu leren. Andere dingen zullen wij ook 
graag weer willen vergeten. A.s. donderdag vergadert de Oudstenraad, uiteraard ‘op afstand’. Dan 
zal het ook om dit soort vragen gaan.  
 
* Vandaag zullen bij enkele bejaarde of zieke gemeenteleden bloemen vanuit de EBG bezorgd 
worden. Zo willen wij hun een Paasgroet brengen. Ik dank de gemeenteleden, die daarbij 
meehelpen.  Als u ook een idee heeft, hoe wij iets voor elkaar kunnen betekenen, laat mij dat dan 
weten.  

 
* Ik ben deze week begonnen om vanuit de ‘EBG Noord-Holland’ (tel. 023 5312 730) Whatsapp 
berichten te vesturen. Wij willen dit nummer vooral voor groepsberichten gebruiken om u te 
informeren of met elkaar in contact te brengen. Voegt u daarom a.u.b.  dit nummer aan uw 
contacten toe. Dan bereiken u de verstuurde berichten ook, tenminste voor zover wij uw 06 nummer 
hebben.  

 
* De EBG Noord-Holland feliciteert allen die in deze dagen jarig zijn. Vrijdag werd voor een 
kroonjarige een kerkdienst via de vergaderplantvorm Zoom georganiseerd. Het is na wat 
opstartproblemen goed verlopen. Andere jarigen hebben wij gesproken of via een kaart gegroet. Dat 
kan een echt feest niet vervangen, maar toont toch aan hoe wij elkaar kunnen bereiken.  

 
* In de afgelopen week heb ik ook van enkele ziektegevallen gehoord of doorgekregen dat 
familieleden of vrienden van sommigen van u zijn overleden. Ik wens u namens de gemeente veel 
sterkte en zegen toe. Wij blijven voor elkaar bidden en met elkaar geloven, dat geen macht, ook niet 
deze ziekte of dood, ons van de liefde van God kan scheiden, die in Jezus Christus is. 
  
En hier past de oude Paasgroet die wij elkaar zondag kunnen toewensen: “De Heer is opgestaan – Ja, 
Hij is waarlijk opgestaan.”  
 
Met vriendelijke groet  
Stefan Bernhard  
Stille Zaterdag, 11 april 2020  
  
NB1: een advertentie van een EBG organisatie in Duitsland, die producten uit andere delen van onze 
wereldwijde kerk aanbiedt: 
  
Beste vrienden van fair trade, beste klanten,  
Ook in tijden van crisis willen we graag met u in contact komen en u vragen om uw steun.  Vooral in 
armere landen hebben de mensen nu onze hulp nodig.  
U bent welkom om de producten van de verschillende partners in onze online shop op 
www.moravian-merchandise.org  te bekijken en direct te bestellen. Helaas is de website tot nu toe 
alleen in het Duits. Onze verzending gaat door, ook naar Nederland.  
Blijf verbonden met God en met elkaar in deze moeilijke tijden!  
Met vriendelijke groet van Bad Boll  

https://nederland.ebg.nl/diensten
http://www.moravian-merchandise.org/


Stephanie Franz van  www.moravian-merchandise.org in Bad Boll  
 

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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