
Geachte zuster, geachte broeder,     
In een onderzoek werden kinderen gevraagd wat zij het meest missen in deze Coronatijd. De vaakst 
gegeven antwoorden waren: hun vrienden en hun grootouders. Dat zij de gemeenschap met anderen 
missen is ook voor mensen uit andere leeftijdsgroepen heel herkenbaar. Wij mensen hebben 
verbinding en contacten nodig. De mogelijkheden om elkaar op afstand en via digitale mogelijkheden 
te zien en te spreken, kunnen de behoefte maar gedeeltelijk vervullen.  
  
En toch is het goed dat de middelen er zijn. Wij zijn in de afgelopen weken veel handiger in het 
gebruik daarvan geworden. Waar vroeger een bijeenkomst of vergadering online ondenkbaar was, 
wordt dat nu het nieuwe normaal. Mensen van alle leeftijden stappen de drempel over, om 
videobellen, facetime, hangout of andere te gebruiken. Soms is het lastig om in het grote bos van 
mogelijkheden de juiste boom, die je nodig hebt, te vinden. Elk van de mogelijkheden heeft eigen 
beperkingen, gevaren voor onze privacy, maar ook voordelen.  
  
* In de EBG Noord-Holland hebben wij ons tot E-mail, WhatsApp en Zoom beperkt om met elkaar in 
contact te komen, naast de goede oude post en telefoon. E-mail biedt nog steeds een goede 
mogelijkheid om langere berichten te sturen, WhatsApp is bij velen al in gebruik en bekend voor 
korte berichten met verschillende media, Zoom is wat wij het meest tegen zijn gekomen voor 
vergaderingen. Ik hoop dat u in onze keuzes kunt meegaan. Andere organisaties maken andere 
keuzes.  
  
* Inmiddels wordt volop gespeculeerd en nagedacht over het afbouwen van de beperkingen. Ook de 
EBG denkt na over de manier hoe wij kerkdiensten en bijeenkomsten kunnen houden of bezoeken 
kunnen afleggen met inachtneming van de hygiëne en met de nodige afstand. Het is echter ook 
duidelijk, dat het nog een hele tijd zal duren totdat wij in de kerk weer samen kunnen komen en ook 
durven samen te komen.   
  
* Daarom gaan de onlinekerkdiensten door. U ontvangt morgen via Whatsapp (vanuit het nummer 
023-5312730) de link naar de kerkdienst. U kunt de kerkdienst trouwens ook op 
www.ebgnoordholland.nl vinden. Wij lezen morgen het stuk uit het Johannesevangelie, waarin Jezus 
zegt: ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken’     
  
* Wij sturen of plaatsen ook weer betaallinks voor de collecten. Hartelijk dank voor uw collecte van 
afgelopen week. Het is mooi en geruststellend, dat u de EBG blijft steunen in deze tijd. Helaas kan ik 
nog niet de opbrengst van de collectes doorgeven, omdat ze op verschillende manieren overgemaakt 
wordt. Het vergt zo wat meer tijd om alle bedragen goed bij elkaar op te tellen.  
  
* Begin juni zal het volgende nummer van de Vierklank, ons kerkblad, uitkomen. Dit nummer zal in 
het teken van de coronatijd staan. De redactie heeft daarom een korte enquête samengesteld en 
verzoekt u om deze in te vullen. Uw antwoorden zijn anoniem. Via deze link kunt u de vragen vinden: 
De EBG Quarantaine Quiz  
  
* Wij feliciteren alle jarigen van de afgelopen week en wensen u Gods zegen voor het nieuwe 
levensjaar toe. U kunt met anderen samen toosten via internet, zoals ons de koning heeft 
voorgedaan. Maar laat u vooral vervullen van de zegen van God, die door ons heen wil stromen.   
  
Voor u het lied: In Christ alone  

 
* De zusters en broeders onder u, die ziek zijn, wensen wij de genezende nabijheid van God toe. Ook 
deze week hebben wij weer van mensen uit uw familiekringen en vriendenkringen moeten horen, die 
van ons zijn gegaan. Plaatsvervangend voor velen noemen wij br. en zr. Conrad uit Hoorn en hun 

https://www.ebgnh.nl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpKbGKRtydlvLadFNYYtoLeE6T8jan4Sl8eDMsEQQZ1SGRgQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://www.youtube.com/watch?v=RY4CW5pte98


kinderen. Afgelopen dinsdag is hun vader en grootvader, br. André Conrad in Amsterdam overleden.  
Wij hopen dat het geloof u allen tot een krachtbron kan zijn in deze tijd van afscheid.  

  
Voor u het lied: A Mighty Fortress Is Our God  

 
* Wilt u vandaag, als u bidt, ook aan onze gemeente en haar leden denken. Bid in het bijzondere voor 
de zusters en broeders in de landen waar oorlog en geweld heersen. Voor velen van hen is vrijheid en 
veiligheid eerder een verlangen dan een werkelijkheid. Wij bidden voor de gemeenten van de 
Broedergemeente in het oosten van Nicaragua, die bedreigd worden door houtkappers en 
goudzoekers, die hun land komen verwoesten. Wij bidden voor de vluchtelingen, die in de 
vluchtelingenkampen in Malawi en Tanzania leven, gevlucht voor de burgeroorlogen in de 
buurlanden. Wij bidden voor de mensen, die na hun vlucht weer teruggaan naar hun dorpen in Oost-
Congo en daar hun leven weder willen opbouwen. In al deze regio’s is ook de Broedergemeente 
actief.  
    
Wij zullen nu iedere week zo een gebedsonderwerp naar u toesturen.   
    
Begin volgende week herdenkt Nederland het einde van de Tweede Wereldoorlog en viert ons land 
de vrijheid. Ik wens dat u de innerlijke vrijheid kunt vasthouden en u vrij kunt zijn van gevoelens of 
gedachten van angst en bezorgdheid. Blijf verbonden met God en met elkaar.  
   
Met vriendelijke groet,     
Stefan Bernhard     
Zaterdag 2 mei 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=z4EoLm3_luM
https://www.youtube.com/watch?v=z4EoLm3_luM
mailto:ledenadministratie@ebgnoordholland.nl

