
Geachte zusters en broeders, jongens en meisjes,  
Wij zitten nu midden in een lang weekend. De stranden zijn vol, de pretparken goed bezocht. Het lijkt 
al weer een beetje op het ‘oude normaal’. Oproepen tot kalmte en mondkapjes op straat vertellen 
echter een ander verhaal. Het coronavirus is nog onder ons en de vrees leeft dat hij zo weer kan 
toeslaan. Soms lijkt het lastig om de beide gevoelens – die van opluchting over de vrijheid en die van 
bezorgdheid over de bedreiging – met elkaar te verbinden.  
 
Hemelvaart is ook zo een gemengd feest in de kerk. Het ons naar buiten, om ons geloof onder de 
blote hemel te belijden. Jezus is niet gebonden aan een bepaalde tijd of een bepaalde plek. Het feest 
maakt ons echter ook duidelijk, dat Jezus niet lijfelijk in ons midden is. Hij is bij zijn Vader in de Hemel 
en van daaruit begeleid hij ons, bij wijze van spreken vanuit een afstand.  
 
* Morgen vindt u weer op de website van de EBG Noord-Holland een kerkdienst uit de kerk in 
Haarlem. Daarin schenken wij op een bijzondere manier aandacht aan de koorzang in de kerk. Wij 
sturen de link naar de kerkdienst ook via Whatsapp rond.   
 
* De collecten van de kerkdienst morgen zijn bestemd voor (1e) de EBG Noord-Holland, (2e) voor een 
noodfonds waarmee de EBG zusters en broeders in andere landen wil ondersteunen in tijden van 
corona, en (3e) voor onderhoud van het kerkgebouw in Haarlem. U kunt de collecte overmaken naar 
het bankrekeningnummer NL68 INGB 0000 4713 80 (Evang. Broedergemeente in Haarlem). Geef aub 
duidelijk aan, welk bedrag voor welke collecte bestemd is. U kunt ook de links op de website of in de 
app gebruiken.   
 
* Op de website van de EBG Nederland kunt u nog steeds de internationale kerkdienst van de EBG 
met Hemelvaart bekijken.  
 
* Vandaag eindigt voor onze islamitische buren de Ramadan. Zij moeten het Suikerfeest op een 
andere manier vieren dan ze gewend zijn. Wij wensen hen een gezegend feest toe. Op de website 
van de Raad van kerken kunt u een groet lezen die de kerken aan de Moslimgemeenschap in 
Nederland hebben gestuurd voor de Ramadan 2020.   
 
* Op zaterdag, 30 mei staat een gebedswacht in onze gemeente gepland. U ontvangt volgende week 
de gebedsonderwerpen als bijlage bij deze nieuwsbrief. Met de gebedswacht willen wij ons 
verbinden en samen voor God treden om voor onze gemeente en haar leden te bidden. U kunt zelf 
een tijdstip op de dag kiezen, waarop u in gebed gaat. Beter is als u zich aansluit bij de gebedsketting, 
die van 6.00 uur t/m 24.00 uur gehouden wordt. Neem met een van de volgende zusters contact op 
en informeer welk tijdstip nog beschikbaar is:   
zr. Ilse Tjin-Sie  Baal (072 – 561 8269) voor Alkmaar eo  
zr. Ethel Cairo-Kortram (06 – 24638863) voor Haarlem  
zr. Eunice Plet (0229 – 75 4354) voor Hoorn  
zr. Mavis Hoogdorp (075 – 670 3423) voor Zaanstad.  
  
* Wij feliciteren alle jarigen in onze gemeente. Plaatsvervangend voor allen noemen wij br. Wilfred 
Mokkum (Enkhuizen), die afgelopen woensdag 80 jaar oud mocht worden en zr. Hieke Helstone – de 
Vries (Den Helder), die vandaag haar 89e  verjaardag viert. Ook al lijkt God soms ver weg, boven in de 
Hemel, zo is Hij met zijn zegen toch dichtbij ons mensen. De Hemel komt zo op aarde, zeker als men 
feest viert.  
Voor u het lied: Tel uw zegeningen.  
 
* Afscheid nemen is zwaar, nog meer nu het soms niet mogelijk is, om op een crematie of begrafenis 
aanwezig te zijn. Wij wensen allen, die vanuit een afstand een dierbare moesten begraven, veel 
zegen en sterkte toe. Wij denken plaatsvervangend voor velen aan zr. Martha Sedney (Hoofddorp) 

http://www.ebgnoordholland.nl/
https://nederland.ebg.nl/diensten/297-hemelvaart-2020
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/04/ramadangroet-2020/
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/04/ramadangroet-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=hpsNrpC1-ac


met het heengaan van haar moeder in Suriname. De zieken onder ons wensen wij veel sterkte toe. 
De Heer heeft ook voor u een toekomst, ook al lijkt het soms niet daarop. Hij zegt: ‘Ik ben met jullie 
alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld’   
Voor u het lied: Vleugels.  
   
* Wij verzoeken u, om in uw gebed vandaag te bidden voor het land Suriname en haar bewoners. Op 
maandag vinden daar verkiezingen plaats, waarin onder meer de samenstellingen van de Nationale 
Assemblee wordt bepaald. Wij bidden om een eerlijk en vreedzaam verloop van de verkiezingen, 
zodat de kiezers hun stem kunnen uitbrengen. Wij bidden dat God de bewoners van het land wil  
zegenen met een goede regering. Wij bidden voor de kerken en daar in het bijzonder voor de EBGS, 
dat zij, door in naastenliefde te leven, een positieve invloed kunnen hebben op de politiek van het 
land.   
Wij zullen iedere week zo een gebedsonderwerp naar u toesturen.    
  
De volgende week zullen wij ons voorbereiden op de verdergaande afbouw van de lockdown. Reizen, 
uitgaan en vieren zijn niet zo mogelijk, als wij misschien gewenst en gehoopt hadden. De 
mogelijkheden om aangepast en dichtbij iets moois te beleven en uitstapjes te doen, worden wel 
meer. Wij wensen dat u op gepaste manier daarvan gebruik kunt maken, zonder uzelf of anderen in 
gevaar te brengen.   
 
Met vriendelijke groet   
Stefan Bernhard   
(23 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=ot_RGhyU6x8

