
Geachte zuster, geachte broeder,  
 
In  de afgelopen week werd de nieuwe canon van de Nederlandse geschiedenis gepresenteerd. Deze 
samenstelling van belangrijke historische gebeurtenissen zal de leraren een handvat bieden bij hun 
geschiedenisonderwijs. In deze canon was al eerder aandacht voor het slavernijverleden. Nu heeft 
ook Anton de Kom, als een voorvechter voor de gelijkheid van de zwarte mens, een prominente plek 
in de canon gekregen.  
 
In de kerk hebben wij ook veel aandacht voor geschiedenis. De Bijbel vertelt ons over het verleden 
van het volk Israël en van het leven van Jezus Christus. Ze maakt ons duidelijk dat deze geschiedenis 
geen voltooid verleden tijd is, die wij mogen vergeten. Wij kunnen lessen trekken uit het verleden.  
Wij dragen uit het verleden lasten of schuld mee, die wij kunnen afleggen voor God. En uit dit zelfde 
verleden komt ook de hoop op zegen, die ons draagt in ons eigen leven en die ons naar een betere 
toekomst leidt.  
 
* In de kerkdienst, die u morgen op onze website of via de verstuurde links kunt meevieren, is 
aandacht voor een stukje uit de profeet Micha. Hij benadrukt aan het einde van zijn boekje juist deze 
zegen. In het tweede deel van de kerkdienst vertellen zr. Ruëlla Rier uit Zaandam en zr. Afiba Plet uit 
Hoorn wat zij dit jaar met Keti Koti vieren. 
 
* De collecten bij de kerkdienst zijn bestemd voor (1) onze eigen gemeente, (2) voor voorscholen in 
het binnenland van Suriname, waar kinderen op het Nederlandstalige onderwijs voorbereid worden 
en (3) voor het onderhoud aan ons kerkgebouw. Wij danken voor alle collecten, die wij ontvangen  
en willen ook u moed inspreken om iDeal voor uw collecten te gebruiken, als u dat nog niet hebt 
aangedurfd. 
 
* Wilt u in gesprek komen over Keti koti, #Black Lives Matter en de EBG,  dan kunt u morgen, op 
zondag 28 juni vanaf 19.00 uur deelnemen aan de Zoombijeenkomst (via internet). Als u wilt 
aanschuiven van achter uw computer of uw tablet of mobieltje, geef u daarvoor dan op bij br. 
Bernhard.   
 
* Op 1 juli zullen aan de verschillende slavernijmonumenten in ons land kransleggingen plaatsvinden. 
Ook bij het monument in Hoofddorp zal dat gebeuren. De burgermeester van Haarlemmermeer zal 
aanwezig zijn. U bent welkom om de herdenking bij te wonen, van 14.00 – 16.00 uur op de hoek 
Kruisweg/Planetenbaan tegenover Kruisweg 871 in Hoofddorp.  
 
* Over een week, op zondag 5 juli, komen wij in Alkmaar bijeen voor een kerkdienst. Ook dan 
schenken wij aandacht aan Keti Koti. Wij willen daarbij de voorschriften van het RIVM in acht nemen.  
In Alkmaar is plek voor 60 bezoekers. U moet zich van tevoren aanmelden als u aanwezig wilt zijn. 
Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk vrijdag, 3 juli bij zr. Esther Bonoo (met het formulier op onze 
website, via een e-mailbericht (kantoor@ebgnoordholland.nl) of via het telefoonnummer: 072-562 
1439. Vergeet daarbij niet, aan te geven dat u vrij van klachten bent, zoals hoest, koorts en 
dergelijke.  
Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging met meer informatie over de kerkdienst. Lees deze 
a.u.b.  goed door.  
 
* De kerkdienst van 5 juli kan ook via internet meegevierd worden. U kunt dat op twee manieren 
doen: live vanaf 13.00 uur via de website van het kerkomroep van de PKN in de Blije Mare. Daar 
heeft u alleen geluid. Achteraf kunt u een opname van de kerkdienst vanaf 15.00 uur ook bekijken op 
de website van de EBG Noord-Holland of via de link, die wij dan versturen.  
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* Ook in dit jaar willen wij aandacht schenken aan de Augustusmaand. In de Vierklank, die begin juni 
is uitgekomen, kon u daar al iets over lezen. Wij hebben Augustusmaandlintjes te koop, voor € 1,00 
per stuk. U kunt ze na de kerkdiensten kopen of bij br. Bernhard bestellen. De kleuren zijn wit, 
lichtgroen, oranje en donkerblauw.  
 
* Op de website van het Nederlands Bijbelgenootschap kunt materiaal vinden om in de zomer samen 
met uw kinderen of kleinkinderen met de Bijbel bezig te zijn. U leest meer daarover in de nieuwsbrief 
van Bijbel Basic.  
  
* Wij wensen de jarigen van de afgelopen dagen veel zegen en geluk toe. Een verjaardag is een 
goede gelegenheid om het afgelopen jaar aan God terug te geven met de mooie herinneringen, maar 
ook de moeilijke en pijnlijke momenten. U ontvangt dan zegen terug, die u voor een nieuw levensjaar 
toerust en gereed maakt.  
Voor u het lied ‘Mi matie Jezus’ van Theo Bijlhout 
 
  
* Wij wensen de zusters en broeders, die in de komende week een onderzoek, behandeling of 
operatie moeten ondergaan, veel sterkte toe. Wij denken daarbij onder meer aan zr. Bea Vyent, die 
aan haar knie geopereerd zal worden. Wij bidden om genezing voor de zieken en troost voor de 
treurenden onder ons. 
Voor u het lied ‘Geef mij kracht’ gezongen door Lydia Zimmer 
  
* Vandaag vragen wij om uw gebed voor al de zwarte mensen in ons land, die te maken krijgen met 
negatieve beeldvorming en discriminatie.  Wij bidden voor de kinderen en jongeren, die moeite 
hebben om een goed schooladvies of een stageplek te krijgen, omdat hun naam niet westers is. Wij 
bidden voor de volwassenen, die op de werkvloer opmerkingen moeten verduren of bij promotie 
worden overgeslagen, omdat zij niet wit zijn. Wij bidden voor de mannen en vrouwen, die vaker dan 
anderen op straat of aan de poort aangesproken en gecontroleerd worden, gewoon op basis van hun 
uiterlijk. Voor hun bidden wij om kracht, zelfbewustzijn en goede gelegenheden om misstanden aan 
de orde te stellen. Wij danken voor een ieder, die zich tegen racisme inzet. Wij danken, dat in Gods 
koninkrijk ieder mens gelijkwaardig is.   
 
Volgende week herdenken en vieren wij Keti Koti. 1 Juli is geen officiële feestdag in ons land, maar 
sommigen van u zullen deze dag vrij nemen. Wij kunnen de dag niet vieren, zoals wij dat gewend zijn. 
Er zal echter aandacht aan geschonken worden. Ik wens dat deze dag ons, figuurlijk gesproken, 
dichter bij elkaar brengt en naar een betere toekomst leidt.  
 
Wij wensen u een gezegende week  
Met vriendelijke groet   
Stefan Bernhard  
(27 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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