
Geachte zuster, geachte broeder, 

In de afgelopen dagen heeft de verkiezingen in Suriname velen van u bezig gehouden. Je zou haast 
kunnen zeggen: eindelijk eens iets anders dan Corona. Het leven bestaat uit meer dan dit virus. De 
verkiezingen waren echter meer dan een welkome afleiding.  Ze hebben ons bezig gehouden, omdat 
er iets op het spel stond. De verkiezingen lijken op een machtsverschuiving te wijzen en een 
verandering van regering mogelijk te maken. De bezorgdheid daarover of de huidige regering dit 
resultaat erkent, is nog niet over.   

In ons land bereiden wij ons voor op het Pinksterfeest. De meesten verheugen zich er op dat de 
mogelijkheden tot uitstapjes en bezoeken talrijker worden. Pinksteren is immers een feest dat ons 
naar buiten trekt. Anders dan in andere jaren is er ook de gelegenheid om de geestelijke kant van dit 
feest te waarderen.  Wij vieren, dat de Geest van God de wereld in gekomen is. Hij of zij inspireert 
ons, vervult ons hart, schenkt ons leven. In deze Geest kunnen wij leven en kerk zijn. Als deze Geest 
over ons komt is er geen plaats voor andere geesten. Machten en angsten verliezen hun 
vernietigende kracht. Ik wens ons deze Geest van God.  

* In de bijlage vindt u de onderwerpen voor de gebedswacht, die wij op zaterdag, 30 mei van 6.00 
uur tot en met 24:00 uur in onze gemeente willen houden. Daarom vind u vandaag ook geen 
gebedsoproep aan het einde van deze nieuwsbrief. U mist waarschijnlijk een gebed voor Suriname in 
de onderwerpen. Ik wil u verzoeken om uw eigen woorden daarvoor te vinden en voor God te 
brengen wat u dit land en zijn bewoners in deze situatie toewenst.  Ter inspiratie kunt u naar deze 
aria luisteren. 

* Op zondag, de eerste pinksterdag vindt u op onze website een gezamenlijke kerkdienst van de EBG 
Nederland met bijdragen vanuit diverse gemeenten. Het thema van deze dienst is: ‘De taal van het 
hart’. De collecte van deze dienst is bestemd voor de Centrale Raad van de EBGN en kan naar het 
bankrekeningnummer van de EBG Nederland in Zeist overgemaakt worden: NL06 ABNA 0454 9094 
03.  

Op tweede Pinksterdag kunt u naar en overdenking van zr. Saskia Treu uit Aduard luisteren.    

* Andere kerken laten ook van zich horen. Op de website van de Alkmaarse Raad van kerken is een 
Pinkstergroet te zien vanuit de beiaard (of carillion) op het Waagplein van Alkmaar. In Amsterdam 
luidt de Protestantse gemeente op eerste Pinksterdag de klokken ter nagedachtenis aan allen die aan 
of met covid-19 zijn overledenen. En de Raad van kerk Hoorn heeft opgeroepen om een petitie te 
tekenen om hun stadsbestuur te vragen minderjarige vluchtelingen uit de kampen in Griekenland in 
hun stad op te nemen.   

* In deze week is de nieuwe Vierklank uitgekomen. Als u zich op ons kerkblad geabonneerd heeft, 
dan heeft u hem in uw e-mailbox of in uw brievenbus ontvangen. In het blad vindt u onder meer 
berichten, hoe gemeenteleden de tijd van corona tot nu toe zijn doorgekomen.    

*De Raden van bijstand in Alkmaar en Haarlem zijn bezig om de kerkdiensten van 5 juli (Alkmaar) en 
19 juli (Haarlem) voor te bereiden. Dat zijn de eerste kerkdiensten die in onze gemeente openbaar 
zullen plaatsvinden. Wij kijken ernaar uit om elkaar weer te kunnen zien.  De protocollen vragen 
echter om vele aanpassingen. Twee dingen zijn al duidelijk: Omdat er maar een beperkt aantal 
deelnemers aanwezig mogen zijn, moet u zich van te voren aanmelden. In de volgende 
nieuwsbrieven hoort u daar meer over. En de verhuurder van de kerk in Alkmaar heeft ons verzocht, 
om met onze kerkdienst op 5 juli pas om 13.00 uur te beginnen. Dat is dus een half uur later dan in 
de Vierklank aangegeven.     

https://www.youtube.com/watch?v=Q38mlRmxjLk
https://www.youtube.com/watch?v=Q38mlRmxjLk
https://www.ebgnh.nl/
https://alkmaarseraadvankerken.nl/


* In het weeknieuws van de EBG Zeist vonden wij dit bericht, dat wij u graag willen doorgeven: 
Succes mondkapjes. Het EBG atelier is de laatste weken zeer druk geweest met het maken van 
mondkapjes voor zusters, broeders en kinderen. Ze zijn zeer kleurrijk geworden en tot nu toe een 
groot succes. Wil u nog een mondkapje, per 1 juni verplicht in het openbaar vervoer, dan kunt u 
contact opnemen met Lidy van Wageningen, telefoon 06-15495602, of per mail 
lidy@vwageningen.nl. Ze kosten €5,- exclusief verzendkosten.   

*Wij feliciteren alle jarigen van deze week. Het was een week die ons meer verlichting en hoop heeft 
gebracht. Wij wensen u, dat de Geest van God in het nieuwe levensjaar bij u zal blijven om u vreugde 
en levensmoed te schenken.   

Voor u het lied: Santa Yeye kon (Kom Heilige Geest), een moderne gospel. 

* Allen die in deze week een dierbare hebben verloren, wensen wij toe, dat Gods Geest als een 
trooster bij u zal zijn. Hij zal u beschermen met zijn vleugels en u rust geven. Plaatsvervangend voor 
allen noemen wij zr. Anita Castillion (Purmerend) en haar familieleden. Haar moeder is na een langer 
ziekbed afgelopen donderdag overleden.    

De zieken onder u wensen wij toe, dat de Geest u op zijn vleugels terug zal dragen naar het licht en 
het leven. Van zr. Hieke de Vries (den Helder) hebben wij gehoord, dat haar zoon met covid-19 in het 
ziekenhuis was opgenomen, en dat het nu weer zo goed met hem gaat, dat hij aan herstel kan 
werken.   

Voor u het lied Masra sabi ala yu notu 

Het weer nodigt ons uit om naar buiten te gaan en de horeca opent weer haar deuren. Ik las dat wij 
de begrippen van de ‘1,5 meter samenleving’ en het ‘nieuwe normaal’ moeten vermijden omdat ze 
te confronterend zijn. Mensen willen dat alles echt normaal wordt.  Aan de andere kant is het virus 
nog steeds een dreiging en moeten wij niet zo doen, als konden wij daar verder gaan waar wij in 
maart gestopt waren. Wij hebben de afgelopen weken geleerd dat rust en afstand nodig zijn, om het 
leven niet in gevaar te brengen. Wij hebben ook geleerd, dat kwetsbare mensen in ons midden 
bescherming nodig hebben. Wij zullen dat vast moeten houden, ook nu alles weer normaal lijkt te 
worden.  

Met vriendelijke groet   

Stefan Bernhard   

(29 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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