
Geachte zuster, geachte broeder,  
Morgen vieren de moeders onder ons Moederdag. Zij hebben in deze weken veel werk moeten 
verzetten. Ze moeten home-office, thuisonderwijs en gezinsmanagement met elkaar verbinden en 
ook de stemming in huis goed houden. Het vraagt veel inzet van beide ouders, om hun kinderen juist 
nu te begeleiden, te ondersteunen en bezig te houden. Vaak spelen de moeders daarin een 
belangrijke rol. Wij wensen hen toe, dat zij van hun feestdag kunnen genieten.  
  
* Dank voor uw mooie en ontroerende reacties op de moederdagkaart die de EBG Noord-Holland 
aan alle zusters, die in onze ledenadministratie staan, heeft verstuurd. Ik geef uw dank graag door 
aan de twee zusters die voor het ontwerpen, het drukken en het verzenden van de kaart hebben 
gezorgd.  
  
* Morgen vindt u op de website (www.ebgnoordholland.nl) weer een kerkdienst uit de kerk in 
Haarlem. Daarin is veel muziek opgenomen, want wij vieren zondag, Cantate. Dat betekent: ‘Zingt!’ 
Als overdenking hebben vier leden van de vrouwengroep de Fakkel nagedacht over de vraag, of God 
naast een Vader ook een Moeder kan zijn. Het is een mooi boeket van gedachten en overwegingen 
geworden.     
U kunt op de website ook weer de liturgie downloaden en de betaallinks vinden naar de collecten. 
Wij zullen de link naar de kerkdienst en de collecte ook weer via WhatsApp versturen.  
  
* Uit de administratie blijkt dat in april op de bankrekening van de EBG Haarlem de volgende 
bedragen voor de collecte zijn binnen gekomen: voor de EBG Noord-Holland € 403,50, voor de 
diverse doelen van de 2e collecte in totaal € 165,00  en voor de energierekening van het kerkgebouw 
€ 60,00. Alle gevers hartelijk dank voor hun collecte.   
  
* Het WhatsApp nummer 023-5312730 gebruiken wij op dit moment alleen om de berichten over de 
kerkdienst naar u toe te sturen. Wij hebben nog geen groepen aangemaakt, waarin u met elkaar kunt 
communiceren. Het is voor ons niet duidelijk wie van u dat op prijs zouden stellen. Sommigen van u 
hebben al aangegeven dat ze al heel veel WhatsApp berichten ontvangen en daarom een groep van 
de EBG te veel van het goede vinden. U kunt elkaar beter rechtstreeks bellen of berichten sturen. Dat 
is mooi en waardevol.   
Ook wij zijn blij om van u te horen. U kunt mij bereiken via telefoon 06 30383882. Ook als u met 023-
5312730 whatsappt, dan komt u bij mij uit.  
  
* In de afgelopen week hebben wij gevierd en herdacht, dat 75 jaar geleden een einde kwam aan de 
Tweede Wereldoorlog en de volken van Europa bevrijd werden van de Hitler-dictatuur. De 
bisschoppen van twee Europese kerkprovincies van de EBG hebben een brief naar aanleiding van 
deze gedenkdag geschreven. U kunt deze brief vinden op de website van de EBG Nederland 
(www.ebg.nl)  
  
* In de komende week vergaderen zowel de Raad van bijstand Haarlem als ook het Dagelijks bestuur 
van de Oudstenraad. Op beide agenda’s staat de vraag of en hoe wij van de aangekondigde 
versoepelingen gebruik willen maken. Willen wij de openbare kerkdiensten weer opstarten of blijven 
wij nog een tijdje een online-kerk?  En daar vloeien nog andere vragen uit voort. Wilt u deze 
vergaderingen met uw gebeden begeleiden? En als u een suggestie heeft, laat het ons dan vooral 
weten.   
  
* Een ding is al duidelijk geworden: voor het openbaar vervoer en misschien ook voor het 
boodschappen doen en voor de kerkdiensten hebben wij mondkapjes nodig. Ze zijn nu al te koop. 
Maar misschien vind u het ook leuk om zelf mondkapjes te maken. Op internet zijn er verschillende 
patronen te vinden. Hier kunt u bijvoorbeeld  een Belgische variant vinden.   

http://www.ebgnoordholland.nl/
http://www.ebg.nl/
https://maakjemondmasker.be/


Voor de kerk zijn wij op zoek naar mondkapjes. Als u enkele aan de kerk wilt doneren of speciaal voor 
de kerkdienst enkele wilt naaien, dan heel graag. Gebruik bij voorkeur materiaal dat ook gewassen 
kan worden. Als u een bijzonder mooi exemplaar heeft gemaakt, stuur dan een foto naar ons toe. Wij 
zetten het dan ter inspiratie op onze website.  
  
* Wij wensen alle jarigen van de afgelopen week van harte Gods zegen toe. God heeft de zon over u 
laten schijnen en daardoor een teken van hoop en vreugde gegeven voor het nieuwe levensjaar. 
Twee gemeenteleden hebben een bigi yari mogen vieren.   
Voor u allen het lied: Bun Gado (gezongen door Xomara Misiedjan)  
  
* U, die in deze week een dierbare moest begraven of voor wie het gemis juist in deze dagen zwaar 
te dragen is, wensen wij de troost en bijstand van God toe. God wil u als een liefhebbende vader 
steunen en als een troostende moeder in de armen houden.   
Voor u het lied: Di suma abi wan mama (gezongen door Max Nijman)  
  
* Wij verzoeken u, om in uw gebed vandaag voor de zusters te bidden, die in onze kerk 
verantwoording dragen als leden van het provinciaal bestuur, in de centrale raad, de synode, de 
oudstenraad, als voorgangers en als medewerkers op verschillende plekken. Wij danken God voor 
hun bijdrage als moeders van de gemeente en bidden dat hun gaven en talenten goed ingezet 
worden en hun werk voor velen tot zegen is.  
Wij zullen iedere week zo een gebedsonderwerp naar u toesturen.    
  
In de komende week, met de versoepelingen, die aangekondigd zijn en doorgevoerd worden, komen 
weer nieuwe taken op ons af. Wij zullen veel kracht nodig hebben om het juiste evenwicht tussen 
noodzakelijke beperking en zinvolle vrijheid te vinden.  God zal ons ook daarin begeleiden.   
  
Met vriendelijke groet  
Stefan Bernhard  
(9 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=PIhauJrcyd8
https://www.youtube.com/watch?v=H2Muzho0AEI

