
Geachte zuster, geachte broeder,  
In deze week zijn de scholen weer gedeeltelijke open gegaan. Ook op ander plekken zijn mensen 
weer aan het werk. Het leven is een stukje normaler geworden. Voor de kwetsbaren onder ons is het 
echter nog niet zo ver.  Het bezoekverbod in verpleeghuizen is nog in kracht en veel zieken en 
ouderen durven nog niet onder mensen te komen. Het gevaar is nog niet geweken. Wij moeten nog 
steeds gedragsregels in acht nemen, omwille van de ander en omwille van onszelf.  
 
Het gebed kan voor ons in deze tijd een belangrijke krachtbron zijn. In het gebed kunnen wij 
uitspreken wat ons bezig houdt en waarmee wij worstelen. Het lucht op om vragen, twijfels en 
zorgen uit te kunnen spreken. Wij durven dat soms niet voor elkaar te doen, maar voor God kan dat 
wel. Door het gebed kunnen dingen ook duidelijker worden en kunnen wij vrede vinden met een 
situatie, waar wij anders niet zo goed raad mee weten. In de lezing van deze zondag geeft Jezus 
handreikingen voor ons gebed.  
 
* Morgen staat op de website (www.ebgnoordholland.nl) weer de kerkdienst uit de kerk in Haarlem 
klaar. De zondag heet ‘Rogate’. Dat betekent: ‘Bid!’     
U kunt op de website de liturgie downloaden en de betaallinks vinden naar de collecten. Wij zullen 
de link naar de kerkdienst en de collecte ook via WhatsApp versturen.  
 
* Dank voor alle collecten van afgelopen zondag. Hierbij een vriendelijk verzoek van de 
penningmeester: Als u de collecte niet via iDeal, maar rechtstreeks via de bank overmaakt, dan geef 
a.u.b. duidelijk aan, voor welk doel u de collecte geeft (eerste, tweede of derde collecte). Alleen dan 
kunnen uw collectes goed verwerkt worden.  
 
* Wij hebben signalen gekregen dat de Moederdagkaart afgelopen week niet overal aangekomen is. 
Dat vinden wij heel erg jammer. Want wij hebben ze naar elke zuster, die in onze ledenadministratie 
staat en waarvan het adres bij ons bekend is, gestuurd. Misschien is de kaart ergens tussen andere 
post of flyers geraakt. 
 
* Mocht u van iemand horen dat hij of zij deze nieuwsbrief niet ontvangt, maar graag zou willen 
ontvangen, wijs diegene dan graag op het volgende: 
Soms belanden de e-mails van de EBG Noord-Holland (afzender s.bernhard@ebg.nl) in de spam-
folder oftewel bij de ongewenste berichten. Als dat het geval is, moet u ons adres aan uw contacten 
toevoegen. 
Soms is bij ons ook geen e-mailadres van u bekend. U kunt uw e-mailadres doorgeven aan 
ledenadministratie@ebgnoordholland.nl. 
Daar kunt u ook aangeven of u deze e-mail nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. 
 
* In de afgelopen week hebben wij nagedacht of en hoe wij de kerkdiensten weer open kunnen 
stellen voor kerkgangers. Wij vinden het belangrijk om als gemeente bij elkaar te kunnen komen. De 
regels over hygiëne en over afstand houden zijn echter heel ingrijpend en bewerkelijk.    
Daarom hebben wij besloten om vanaf 5 juli langzaamaan de kerkdiensten weer op te starten, in het 
begin twee keer per maand afwisselend in Alkmaar en Haarlem. U hoort in de komende weken meer 
details daarover. Op onze website (www.ebgnoordholland.nl) vindt u alvast een vraag om te polsen 
of u belangstelling heeft om naar de kerk te komen.  
 
* Wij gaan in iedere geval ook in de zomer door met de wekelijkse onlinekerkdiensten 
  
* Aanstaande donderdag is Hemelvaart. Dan kunt u op de website van de EBG Nederland 
(www.ebg.nl) een kerkdienst van de Europese EBG Provincie vinden. Daarin is veel muziek te horen. 
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* Met Hemelvaart zou ook het koortreffen in Amsterdam plaatsvinden. Door de coronacrisis kan dit 
niet doorgaan. De organisatie is nu zover, dat het geld voor reeds gekochte kaarten aan u 
teruggestort kan worden. U ontvangt nog bericht daarover.  

 
* In de vorige nieuwsbrief hadden wij het over mondkapjes. Heeft u een speciaal mondkapje 
gemaakt? Neem dan een foto daarvan en stuur die aan ons. Voor de kerkdiensten zullen wij ook 
enkele mondkapjes nodig hebben. Als u ons daarvan kunt voorzien, dan graag. 
  
* De jarigen van de afgelopen week wensen wij van harte Gods zegen toe. Moge de Heer u ook in het 
nieuwe levensjaar een trouwe begeleider zijn. Hij is in iedere geval altijd in voor een goed gesprek, 
over mooie, maar ook over moeilijke kanten van uw leven 
   
Voor u een oude opname van een mooie gospel: Just a little talk with Jezus  
  
* Ook deze week hebben sommigen van u moeten horen, dat een dierbare is overleden. Wij denken 
hier in het bijzonder aan zr. Prijor (Heemskerk) en aan br. Rier (Zaandam), die beiden een broer 
hebben verloren. Wij wensen u toe, dat u ondanks de beperkingen, afscheid kunt nemen.  De zieken 
onder u wensen wij genezing toe. Jezus wil u met zijn kracht nabij zijn.    
 
Voor u een lied gezongen door wijlen Clarence Breeveld: Wees niet bang. 
  
* Wij verzoeken u, om in uw gebed vandaag te bidden voor de zusters en broeders, die nu minder 
werken en daardoor minder of geen inkomsten meer hebben. Dat betreft zowel werknemers als ook 
zzp’ers of ondernemers, jong en oud. Wij bidden, dat zij niet ten onder gaan aan deze situaties, maar 
een vangnet geboden krijgen. Wij bidden om een luisterend oor en een helpende hand, ook vanuit 
de instanties.  
Wij zullen iedere week zo een gebedsonderwerp naar u toesturen. Op zaterdag, 30 mei staat een 
gebedswacht gepland.  
 
Wij wensen u allen een gezegend weekend en dan een goede week toe, die door Hemelvaart korter 
lijkt dan normaal.  Grote uitstapjes zitten er nog niet in, maar er is ook veel moois dichtbij te 
ontdekken. En denkt u ook aan de lokale ondernemers, als  u eten bestelt of iets inslaat. Ze hebben 
de omzet even hard nodig als de grote internetwinkels. En ik wens ons veel plezier bij het kijken naar 
de Bundesliga of het aangepaste Songfestival, die beiden vandaag via de televisie onze huiskamers 
binnen komen. 
  
Met vriendelijke groet  
Stefan Bernhard  
(16 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.  
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