
Geachte zuster, geachte broeder,  
De grenzen binnen Europa zijn deze week weer opengegaan en mensen gaan op reis en op vakantie. 
Sommigen van ons gebruiken deze mogelijkheid graag, voor andere is het een brug te ver. Want 
kunnen wij ons al weer veilig genoeg voelen om op weg te gaan of moeten wij nog voorzichtig zijn? 
Het blijft een persoonlijke afweging en in twijfel kiezen velen van u, om nog binnen te blijven.  Wij 
moeten opletten, dat wij elkaar niet de maat nemen. Wij willen aandacht hebben voor elkaar. Wij 
mogen niemand in gevaar brengen in onze drang naar vrijheid, maar ook anderen niet verwijten als 
zij zich vrij voelen. Dat is niet altijd gemakkelijk en vraagt om aandacht en compassie. Dat hebben wij 
in de afgelopen maanden kunnen leren.   

  
* Zondag vieren wij Vaderdag. Wij feliciteren alle broeders in onze gemeente met deze feestdag en 
wensen u een gezegende dag toe. In de kerkdienst besteden wij op verschillende manieren aandacht 
aan de vaders. Luistert u vooral naar de overdenking van br. Michael Kembel. U kunt deze kerkdienst 
meevieren op onze website (https://www.ebgnh.nl) of via de links die wij met WhatsApp versturen.   

  
* De tweede collecte bij de kerkdienst van morgen is bestemd voor een weeshuis van de 
Broedergemeente in het oosten van Congo. Na een burgeroorlog hebben veel kinderen en jongeren 
hulp nodig om hun leven op orde te brengen en hun trauma’s te verwerken. Sommigen zijn hun 
familie kwijt geraakt, anderen hebben geweld meegemaakt. In het weeshuis worden zij 
opgevangen.   
  
* Wij nemen nog steeds onze kerkdiensten op donderdag op en zenden ze op zondag uit. Dank voor 
alle positieve reacties op de onlinekerkdiensten. Wij zijn op zoek naar zusters of broeders, die br. van 
Aken bij het opnemen en verwerken van de filmpjes kunnen ondersteunen of vervangen. Wilt u meer 
hier over weten, neem dan a.u.b. contact met ons op. Wij hebben uw hulp nodig als wij met 
onlinekerkdiensten willen doorgaan.   
  
* Op maandag 22 juni vindt om 15.00 uur een troostdienst plaats ter nagedachtenis aan br. Alwin 
Barron. Deze dienst wordt gehouden in de Maartenkerk in Zaandam. Wij willen vooral de leden van 
de gebedsgroep in Zaandam de gelegenheid geven om hun overleden lid te gedenken en zr. Barron 
sterkte toe te wensen.  Er kunnen maximaal 30 personen aan de dienst deelnemen. Als u wilt komen, 
meldt u zich dan aan bij zr. Tauwnaar. Aanmelding is verplicht!  
  
* Volgende week horen wij van de regering of wij in juli met meer dan 30 mensen bij elkaar kunnen 
komen om kerkdiensten te vieren. Hoe dan ook houden wij op 5 juli een kerkdienst in Alkmaar. U 
moet zich wel opgeven, als u daaraan wilt deelnemen. Dat kan tot en met vrijdag 3 juli via een 
formulier op onze website (https://www.ebgnh.nl/aanmelding-voor-de-kerkdienst/ ), via een e-
mailbericht naar kantoor@ebgnoordholland.nl of via het telefoonnummer van zr. Esther Bonoo: 072-
562 1439. Zij zal uw aanmelding in ontvangst nemen. U krijgt na uw aanmelding een bevestiging met 
verdere informatie. Komt u a.u.b. alleen dan naar de kerkdienst als u een bevestiging hebt 
ontvangen. Alvast dank voor uw begrip en uw medewerking.   
 

* Deze week waren er op verschillende plaatsen binnen onze gemeente demonstraties tegen racisme en 

voor gelijke behandeling en meer respect. De meeste betogingen zijn vreedzaam verlopen en hebben 

hun doel bereikt, om meer aandacht voor deze belangrijke onderwerpen te vragen. Wij hebben echter 

ook van geweld gehoord. Wij wensen een ieder die aan demonstraties deelneemt, of bij de organisatie 

betrokken is, Gods zegen en kracht toe. Zondag, 28 juni wil ik u graag uitnodigen voor een online 

(Zoom-) meeting waar wij over uw kijk op de huidige #BlackLivesMatter beweging kunnen spreken. 

Wij beginnen om 19.00 uur. Stuur mij a.u.b. een bericht als u daaraan deel wilt nemen.  
  
* U ontvangt de nieuwsbrief weer in het nieuwe jasje. Wij gebruiken daarvoor een speciaal 
programma. Wij hopen dat u deze nieuwsbrief interessant vindt en graag leest. Wilt u uw gegevens 
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inzien of wijzigen, dan kunt u dat hieronder doen. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen dan 
kunt u zich hieronder eenvoudig uitschrijven. Deze wijzigingen hebben geen invloed op uw 
inschrijving in onze ledenadministratie. Ze zijn alleen van toepassing op deze nieuwsbrief.  
  
* Alle jarigen wensen wij Gods zegen toe. De tekst voor de nieuwe week geeft u twee dingen mee: 
Jezus biedt u aan om uw lasten met Hem te delen, zodat ze makkelijker te dragen zijn en Hij geeft 
ons wegwijzing hoe u het leven op een goede manier kunt leven. Wij wensen u een goed nieuw 
levensjaar toe.  Wij denken in het bijzondere aan br. Ho Ten Soeng (Venhuizen), die 75 jaar oud 
mocht worden en aan br. Glenn Conrad (Hoorn), die nu in het revalidatiecentrum eindelijk weer 
meer familieleden op bezoek mag ontvangen.    
Voor u het opwekkingslied: Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijt.   
https://www.youtube.com/watch?v=A9WS-gHbCKY   
  
* Deze week hoorden van een aantal zieken in onze gemeente. Nu de ziekenhuizen weer open zijn 
gegaan, kunnen behandelingen opgestart worden. Dat brengt opluchting, maar ook spanningen met 
zich mee. Wij wensen dat u de juiste zorg ontvangt, die nu nodig is. Wij wensen dat u weet, dat God 
aanwezig is in de behandelkamer en u niet alleen laat.  
Zr. Urmie Linger (Haarlem) heeft deze week haar partner verloren. Hij was langdurig ziek. Wij wensen 
haar de bijzondere hulp en troost van God toe.   
Wij wensen U Gods nabijheid toe met het lied: Kom bij mij (https://www.youtube.com/watch?v=8R-
XJyLdJlI ):   
  
* Vandaag vragen wij om uw gebed voor de zusters en broeders in onze gemeente, die aan het werk 
zijn om reizen en vakanties weer mogelijk te maken. Wij bidden dat zij beschermd zijn tegen 
besmetting en hun werk op een veilige manier kunnen doen. Wij bidden om begrip van de 
vakantiegangers en de gasten voor de maatregelen, die nog steeds van kracht zijn.  Wij danken dat 
restaurants en hotels weer open kunnen gaan en dat mensen weer kunnen genieten van hun 
vakantie.   
  
21 juni is de langste dag van het jaar. De zomer begint. Wij kijken samen uit naar warmte en zon, die 
vreugde en levenskracht geeft. Wij hopen, dat u deze week de tijd kunt nemen om te genieten van 
de mooie schepping van God.  
 
Wij wensen u een gezegende week  
Met vriendelijke groet   
Stefan Bernhard  
(20 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.  
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