
Geachte zuster, geachte broeder, 

In deze week hebben wij vooral de grote demonstraties gezien tegen racisme en uitsluiting. Vele 
gemeenteleden zullen het doel van de betogers herkennen en ondersteunen. Het blijft een pijnlijke 
gewaarwording, dat in onze tijd voor dezelfde zaak gestreden moet worden waarvoor uw ouders en 
grootouders ook al gestreden hebben (om een uitspraak van Coco Grauff aan te halen). Het is echter 
goed, dat het probleem niet doodgezwegen wordt. Misschien is het niet toevallig, dat de weerstand 
tegen racisme juist rond Pinksteren zo veel aandacht kreeg. Wij geloven immers, dat de Geest van 
God mensen wil aanmoedigen zich tegen de kwade krachten te weren en zich voor de goede dingen 
in te zetten en daarvoor ook de straat op te gaan. Dat heeft zij toen in Jeruzalem gedaan toen de 
leerlingen van Jezus tot apostelen van het evangelie werden. En dat doet de Geest ook nu nog.   
 
* Op de website van de EBG in Noord-Amerika staat een brief van de voorzitter van de Provinciaal 
bestuur van de noordelijke provincie van de EBG in Noord-Amerika. Zij schrijft over de dood van 
George Floyd en over de reacties, die daarop moeten volgen in haar land en in de Broedergemeente 
van haar provincie. 
 
* Ik vermoed, dat aanstaande zondag ook de EBG gemeenten in Nederland aandacht zullen schenken 
aan de gebeurtenissen in de VS en aan de weerklank, die dat in ons eigen land heeft. De een zal dat 
uitgesprokener doen dan de ander. In onze online-dienst klinkt het door in de overdenking, de gaat 
over de zegen van God, en in de voorbeden. U vindt de kerkdienst op zondag op onze website  en via 
de link in de appberichten.  
 
* Wij vragen ook om de collecten. De tweede collecte is bestemd voor nieuwe toestellen in de 
speltuin van het rehabilitatiecentrum Star Mountain in Palestina. De kinderen, die daar opgevangen 
en opgeleid worden, hebben vaak lichamelijke en geestelijke beperkingen. Daarom moeten ook de 
speltoestellen op hun mogelijkheden aangepast worden. 
 
* Wij danken voor uw collecten van de afgelopen maand. Het is mooi om te merken dat u de EBG en 
de doelen daaromheen blijft steunen. In mei werd voor de EBG Noord-Holland € 671  ingezameld, 
voor de diverse doelen van de 2e collecte in totaal € 538 en voor het kerkgebouw € 36. 
 
* De online-kerkdiensten zullen in de zomer doorgaan. Wij zoeken naar iemand, die br. van Aken kan 
helpen of soms vervangen bij het opnemen en bewerken van de filmpjes. Heeft u deze kennis en een 
goede computer voor videobewerking in huis en kunt u tijd vrijmaken om een ochtend door de week 
naar Haarlem te komen, dan hebben wij u nodig. 
 
* Van het Zeister Zendingsgenootschap  kregen wij het volgende bericht binnen: 
Alternatief Zendingsfeest september 2020 
Het jaarlijkse Zendingsfeest in Zeist kan dit jaar i.v.m. het coronavirus helaas niet op de bekende 
manier plaatsvinden. Er wordt op dit moment gekeken naar alternatieven. 
Op deze website en ook op het Facebookkanaal van het ZZg houden we u op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen omtrent een alternatief Zendingsfeest. Er zal veel digitaal gedacht en gehandeld 
worden. Het thema zal in ieder geval te maken hebben met verbinding, met samen maar niet alleen 
zijn. Ook het collectedoel sluit hierop aan: gemeentes steunen die wereldwijd door het virus 
geldgebrek hebben. 
Uitgangspunt is dat iedere gemeente vrij is om zelf vorm te geven aan de inhoud. Het ZZg zal tools 
aanreiken: wat kunt u als gemeente gaan doen en op welk moment. De eerste drie weken van 
september zullen in het teken staan van het Zendingsfeest. Tevens zal het ZZg de gemeentes 
bezoeken om aan verslaglegging te doen van de activiteiten. 
U leest of hoort er binnenkort ongetwijfeld meer over! 
 

https://www.moravian.org/…/i-have-called-you-by-name-a-mes…/
https://www.ebgnh.nl/


* Op woensdag vergadert de Oudstenraad van de EBG Noord-Holland. Dan zal het onder meer gaan 
over het opstarten van de kerkdiensten in de zomer, de planning van het najaar en, in het kader van 
het veranderplan EBGNH 2.0, om het samenvoeging van de bankrekeningen in onze gemeente. 

 
* De voorbereidingen van de kerkdiensten, die wij in juli in Alkmaar en Haarlem willen vieren, zijn al 
begonnen. De kerk wordt coronaproef ingericht en de nodige desinfecteermiddelen en 
schoonmaakmiddelen zijn aangeschaft. Volgende week leest u, waar u zich moet opgeven, als u aan 
de eerste kerkdienst op 5 juli in Alkmaar wilt deelnemen. De kerkdienst begint daar om 13.00 uur. Er 
is plek voor 60 bezoekers. De dienst zal ook via internet te volgen zijn. 
 
* Wij feliciteren de scholieren die geslaagd zijn voor hun eindexamen. Van heel dichtbij weten wij dat 
Ernestine Bernhard tot deze groep behoort. Als u nog meer namen kent, laat ons dat dan a.u.b. 
weten. Wij feliciteren ook de jarigen van deze week. Br. Franklin Olivieira heeft afgelopen maandag 
zijn 75 verjaardag mogen vieren.  Hem en alle andere jarigen wensen wij Gods zegen toe. Deze zegen 
is een gelukwens van God aan ons mensen. 
Voor jullie en u een oud zegelied uit Ierland in een nieuwe vorm gezongen door Trinity  
 
* De zieken en rouwenden onder ons wensen wij Gods kracht en nabijheid toe. Vaak weten wij niet 
wat bij de ander leeft en welk leed verborgen wordt gehouden. Wij vertrouwen dan op God die onze 
harten ziet en iedere mensenkind bij zijn of haar naam kent. Toch het verzoek aan U, als u mensen 
kent, die onze aandacht nodig hebben: Geef dat a.u.b. aan mij door.   
Wij wensen u Gods zegen toe met ‘Verborgen zegen’ gezonden door Pearl Jozefszoon  
 
Het weer nodigt deze dagen niet echt uit om naar buiten te gaan. Daardoor gaan onze en uw 
gedachten, misschien meer dan anders, uit naar het warme Suriname. De berichten, dat het corona-
virus het land weer is binnengekomen, zijn verontrustend. En de afronding van de verkiezingen 
vraagt ook nog de nodige aandacht. Daarom vragen wij u om vandaag in uw gebed aan onze zusters 
en broeders in de EBGS te denken en te bidden om kracht voor de uitdagingen waarvoor zij staan. 
 
Op de straten is weer meer verkeer en het openbaar vervoer rijdt volgens de gewone dienstregeling. 
Wij beginnen het aardig druk te krijgen buitenshuis. De Heer mogen u bewaren op al uw wegen.  
 
Met vriendelijke groet   
Stefan Bernhard   
(6 juni 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=jw-67dNESf8
https://www.youtube.com/watch?v=gnoKtMgm7ZU
mailto:ledenadministratie@ebgnoordholland.nl

