
Geachte zuster, geachte broeder,   
Wij hebben Pasen gevierd. Het was anders dan in andere jaren, stiller om ons heen. Om er een feest 
van te maken hadden wij in dit jaar veel verbeeldingskracht nodig. Ondanks al de verschillen hebben 
wij wel hetzelfde Paasevangelie mogen vertellen en horen. Ik hoop en wens dat de oude woorden 
van het lege graf en van Jezus, die aan zijn leerlingen verschijnt met de groet van ‘Vrede zij met U’ 
moed geven, om verder te gaan.  
  
Het lijkt daarop dat wij op een voorzichtige versoepeling van de beperkingen mogen hopen. Dat zou 
fijn zijn, want de situatie begint op de zenuwen te werken. Het gevaar is echter nog niet geweken en 
het virus is nog steeds gevaarlijk. Daarom zullen het kleine stappen van opening moeten zijn, die 
voorzichtig moeten worden genomen. Wij zullen dus nog geduld moeten opbrengen.  
  
Aan de andere kant hebben velen van ons zich ook ingericht op deze situatie. Voor de een gaat het 
werk door, soms juist intensiever dan anders, de ander is blij om niet iedere dag in de spits de weg 
op te moeten gaan en van huis uit te mogen werken. Wij hebben een corona routine opgebouwd, die 
ons helpt om de dagen door te komen. Het is zeker goed om alvast na te denken wat je van deze 
nieuwe routine wilt vasthouden, ook voor de tijd ‘na corona’  
  
* Donderdag avond heeft de Oudstenraad van onze gemeente vergaderd. Er werd besloten om 
voorlopig met de Online-kerkdiensten door te gaan. U zult morgen zo weer een korte kerkdienst op 
de website www.ebgnoordholland.nl vinden. Wij sturen de link naar de bij ons bekende 06 nummers 
ook door via WhatsApp. Wij doen dit vanuit het nummer 023-531 2730, het nummer van de EBG in 
Haarlem. Zet dit telefoonnmuuer a.u.b. in de contacten van uw mobiele telefoon, want anders 
bereiken de berichten u niet.    
  
* Dank voor alle collecten, die u na de Online-kerkdiensten gestort heeft. Sinds 22 maart zijn er 
minimaal €340,00 aan collecten voor de diverse doelen binnengekomen. Dat is een mooi bedrag. 
Sommigen vroegen waarom op de website alleen het bankrekeningnummer van Haarlem vermeld 
staat en of hun collecte dan alleen voor ‘Haarlem’ is. Dat is niet zo. Om te veel verwarring te 
voorkomen hebben wij maar één bankrekening vermeld. Uw collecte is in iedere geval bestemd voor 
de EBG Noord-Holland of voor het doel wat voor de zondag aangegeven is. Naderhand zal gekeken 
worden welke deelgemeente tekortkomt en hoe de collecten het beste ingezet kunnen worden om 
de kosten te dekken. Uw collecten zijn daarom meer dan welkom. U kunt de collecte ook naar uw 
deelgemeente overmaken, als u dat prettiger vindt.   
  
* Wij danken u ook voor de kerkelijke bijdrage, die u maandelijks aan de EBG overmaakt. Vele kosten 
lopen gewoon door in deze tijd van Corona. Wij hebben wel minder kosten voor de kerkdiensten en 
het vervoer. Maar de vaste lasten moeten wel betaald worden. Heeft u vragen over de financiële 
situatie van de EBG in deze tijd, neem dan a.u.b. contact op met een van de penningmeesters of met 
mij. Wij staan u graag te woord.  
  
* Met Pasen hebben wij vanuit de EBG in totaal 28 bossen bloemen bezorgd bij oudere of zieke 
gemeenteleden. En wij hebben daar mooie reacties op gehad. Helaas hebben wij niet aan iedereen 
een bloemetje kunnen sturen. Dat ging onze kracht te boven. Wij beseffen wel dat iedereen in deze 
tijden zo een groet goed zou doen. Daarom ook deze brief.  
  
* Wij feliciteren alle jarigen van de afgelopen week en wensen u Gods zegen voor het nieuwe 
levensjaar toe. In de preekteksten van zondag 19 april vinden wij de mooie zin: ‘Wie hoopt op de 
HEER krijgt nieuwe kracht: hij/zij slaat de vleugels uit als een adelaar, hij/zij loopt, maar wordt niet 
moe, Hij/Zij rent, maar raakt niet uitgeput.’ (Jesaja 40:31)  
 
Voor u het lied ‘De kracht van uw liefde’ 

http://www.ebgnoordholland.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=pewzJl-QiyQ


 

  
* De zieken wensen wij veel kracht en genezing toe. En diegenen, die mensen moeten missen, 
wensen wij ook veel kracht toe. Wij hoorden dat de man van zr. Arda Friedrich uit Haarlem vorige 
week is overleden en dat de zoon van zr. Ilse Tjin-Sie – Baal uit Alkmaar deze week is overleden. Wij 
wensen beide zusters toe, dat de opgestane Heer hen zegent met de woorden ‘Vrede zij met U’.  
 
Voor u het lied: ‘De Vrede van God zij met jou’ 
  
* De kringen en activiteiten van de EBG Noord-Holland gaan voorlopig niet door. Mocht u het fijn 
vinden om aan een Online-Bijbelstudie deel te nemen, laat mij dat dan a.u.b. weten. Wij kunnen dat 
dan graag organiseren.  
  
* En wilt u vandaag, als u bidt, ook aan onze gemeente en haar leden denken. Bidt in het bijzondere 
voor de kinderen en jongeren, die nu al zo lang thuis zitten, onzeker zijn over de voortgang van hun 
school of opleiding en de omgang met hun vrienden missen. Sommigen kunnen goed met deze 
situatie omgaan, maar sommigen worden er onrustig en opstandig van. Bidt ook voor de kinderen en 
jongeren, die in een moeilijke situatie thuis zitten, omdat hun ouders geen rust of veiligheid kunnen 
bieden.  
  
Wij zullen nu iedere week zo een gebedsonderwerp naar u toesturen.   
  
Ik wens u, namens de EBG Noord-Holland, namens ons allen dus, een gezegende zondag en een 
gezegende week toe.   
  
Met vriendelijke groet,   
Stefan Bernhard   
Zaterdag, 18 april 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.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=_8KY5sZ07L0

