
Geachte zuster, geachte broeder,    
Psalm 23, de psalm van de goede Herder, is het meest gelezen stukje uit de Bijbel. Dat vertelt ons de 
website van het Nederlands Bijbelgenootschap. Het verbaast ook niet, want de Psalm biedt 
vertrouwen, uitzicht en steun voor het leven, verpakt in een mooi beeld dat blijft hangen. In deze tijd 
van Corona krijgt hij nog meer betekenis. Want wij verlangen juist naar iemand, die betrouwbaar en 
dichtbij is. En wij zoeken naar iemand die ons verbetering in uitzicht stelt.   
  
Wat dat betreft zijn wij in deze week niet verwend. Gelukkig is er nu wel zicht op dat de scholen na 
de meivakantie weer gedeeltelijk open kunnen gaan en dat kinderen en jongeren iets meer ruimte 
krijgen. Ik wens iedereen, die  betrokken is met het omzetten van de maatregelen veel zegen en 
wijsheid toe. Voor ouderen verandert helaas nog niet zo veel. Met name de bewoners in de 
verzorgingstehuizen moeten binnen blijven. Dan wordt een klein wandeling door de tuin al snel tot 
een feest. Hopelijk heeft u daar de gelegenheid voor. En verder houden wij het bij telefoontjes en 
andere contacten op afstand. Laat u zich niet weerhouden, om contact met ons of met andere leden 
van de gemeente op te nemen. Ook wij zijn blij om uw stem te horen.  
  
* Morgen vieren wij de ‘Zondag van de goede Herder’. U vindt op de website 
www.ebgnoordholland.nl weer een korte kerkdienst, opgenomen in de EBG kerk in Haarlem. Behalve 
de preek dan, want die is ingestuurd door br. Olivieira. Ik hoorde dat sommigen van u er echt voor 
gaan zitten om de kerkdienst mee te vieren. Anderen vinden het juist ook fijn, om tijdens een 
wandeling of in de tuin de kerkdienst te beluisteren. Zo kan de kerk in vele omgevingen tot u komen. 
Heeft u een reactie op de dienst, zowel voor de inhoud alsook voor de vorm, laat ons dat  dan weten. 
Wij zijn allemaal lerende in deze.  
  
* Wilt u een collecte geven, dan kunt u dat voortaan ook via iDeal doen. Op de website vindt u 
zondag een aantal knoppen, die u per collecte naar een aparte betaalverzoek leiden. U kunt dan zelf 
een bedrag invullen. De links naar het betaalverzoek proberen wij ook met het Appbericht mee te 
sturen.   
  
* Voor de verspreiding van de kerkdienst gebruiken wij morgen alleen de WhatsApp vanuit het 
telefoonnummer 023-531 2730 (het nummer van de EBG Noord-Holland in Haarlem). Als u het nog 
niet gedaan heeft, dan voeg dit nummer a.u.b.  toe aan uw contacten. Heeft u problemen daarmee 
of heeft u het bericht met de kerkdienst ondanks alles niet ontvangen, dan laat het mij aub weten.  
  
* Deze week werden wij door het Provinciaal bestuur gevraagd om punten aan te dragen voor een 
protocol, hoe wij kerkdiensten kunnen houden in een ‘1,5 meter samenleving’. Dat betekent nog niet 
dat wij binnenkort weer kunnen beginnen met openbare kerkdiensten. Maar het geeft wel aan dat 
wij ons voorzichtig kunnen voorbereiden op een tijd van versoepeling. Daarom beginnen nu ook met 
de Raden van bijstand met online vergaderingen. Zo kunnen wij bijpraten en plannen maken.  
  
* 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.   
   
* Duidelijk is, dat de geplande gemeentevergadering en de sport- en speldag in juni niet kunnen 
plaatsvinden. Wij wachten de verder ontwikkelingen af en zoeken dan een andere datum voor beide 
activiteiten.  
  
* De gemeentevergadering is wel belangrijk, want de Oudstenraad wil u bijpraten over de stand van 
zaken bij de invoering van het veranderplan in onze gemeente. U moet dan ook de gelegenheid 
krijgen om daarop te reageren.   
  



* Wij feliciteren alle jarigen van de afgelopen week en wensen u Gods zegen voor het nieuwe 
levensjaar toe. Uw feest is er niet zo uitbundig mogelijk dan u misschien had gewenst, maar de Heer 
wil ook u naar de groene weide en naar het frisse water leiden, zoals Psalm 23 zegt.  
 
Voor uw het lied: er komen stromen van zegen 
  
   
* De zieken wensen wij veel kracht en genezing toe. En diegenen, die mensen moeten missen, 
wensen wij ook veel kracht toe. Wij hoorden dat in de familiekring van gemeenteleden zieken en 
overledenen zijn. Wij wensen u toe, dat de Goede Herder u mag leiden met zijn stok en zijn staf.   
  
Voor u het lied: De Heer is mijn herder 
   
* En wilt u vandaag, als u bidt, ook aan onze gemeente en haar leden denken. Bidt in het bijzondere 
voor de ouderen van dagen. Veel mensen voelen zich eenzaam, omdat ze geen bezoek meer kunnen 
ontvangen, geen sociale activiteiten meer plaatsvinden en omdat ze niet zo handig zijn met de 
moderne technische middelen. Dan worden de dagen erg lang en de wereld heel klein. De ouderen 
zelf hebben begrip voor de situatie en doen hun best om de moed erin te houden. Ook de 
zorgmedewerkers en de familieleden zoeken en vinden creatieve oplossingen om het leven voor de 
ouderen te verlichten. Maar het is niet ideaal. Zij allen hebben ons gebed en onze steun nodig.  
Wij bidden ook om voorbede voor de zusters en broeders in de EBG Niesky (Duitsland). Daar zijn 
tientallen gemeenteleden ziek geworden door het Coronavirus na een uitbrak in een bejaardentehuis 
in deze plaats.   
   
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, 25 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=EegFD-QXvJI
https://www.youtube.com/watch?v=6PdwOecMjbA

