
Geachte zuster, geachte broeder,  
 
In de afgelopen week zijn er weer een groot aantal van de coronamaatregelen versoepeld. Wij 
mogen weer meer. Dat brengt meer vrijheid, maar ook meer verantwoordelijkheid met zich mee. Het 
is fijn dat de grootouders weer met hun kleinkinderen mogen knuffelen. Het is goed dat de 
bezoekersregelingen in de verpleeghuizen en de ziekenhuizen verruimd zijn. Het is een verademing 
dat vele restaurants, bioscopen, musea en theaters weer open zijn. Als volwassenen moeten wij 
echter wel afstand van elkaar houden en de vrijheid verstandig en met mate gebruiken. De afgelopen 
weken hebben wij ons strikt aan regels moeten houden. Dat gaf duidelijkheid. Nu wordt er weer 
meer eigen verantwoordelijkheid gevraagd en dat kan soms lastig zijn. Ik wens dat wij met deze 
gewonnen vrijheid goed kunnen omgaan, zonder dat dit gevaar voor ons zelf of anderen oplevert.  

 
In de kerkdienst van zondag staat een stuk uit de brief aan de Romeinen centraal. Het gedeelte in 
Romeinen 12:17-21 eindigt  met de oproep: ‘Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 
het kwade door het goede.’ Wij willen op zoek gaan naar dit ‘goede’, dat het ‘kwaad’ kan 
overwinnen, dat in zoveel vormen in ons leven kan inbreken.   

 
* Morgen, op zondag 5 juli, vieren wij onze eerste openbare kerkdienst sinds 15 maart. Wij kijken 
ernaar uit om u weer te zien en samen met u kerkdienst te vieren. De kosters van de Blije mare en de 
leden van Raad van bijstand hebben hard gewerkt om deze kerkdienst mogelijk te maken.  Maar wij 
begrijpen ook, dat sommigen dat niet kunnen en ook niet willen komen. 
Iedereen die zich heeft aangemeld, heeft inmiddels een bevestiging ontvangen met enkele 
spelregels, die wij in acht moeten nemen. De kerkdienst begint om 13.00 uur in het kerkcentrum ‘De 
Blije Mare’ in Alkmaar-Noord. Wij vieren deze kerkdienst nog in de sfeer van Manspasi. Na de dienst 
kunt u een lekkere traktatie mee naar huis nemen, met dank aan zr. Haidy Benjamin.  
U kunt ook van huis uit meevieren. Dat kan op twee manieren: live vanaf 13.00 uur via de website 
van de kerkomroep van de PKN in de Blije Mare.  Selecteer het juist tijdstip en klik op luisteren. Daar 
heeft u alleen geluid. Achteraf, vanaf omstreeks 15.00 uur, kunt u een opname van de kerkdienst ook 
bekijken op de website van de EBG Noord-Holland of via de link, die wij dan versturen.  
De collecten bij deze dienst zijn bestemd voor (1) de EBG Noord-Holland, (2) Het werk van ZZg en 
daar vooral voor hulp buiten de gewone projecten om en (3) voor de kosten van de kerkdienst.   

 
* Wij danken voor alle collecten, die wij in de maand juni mochten ontvangen. Hier een voorlopig 
overzicht: voor de EBG Noord-Holland hebben wij € 456 ontvangen, voor de diverse doelen van de 2e 
collecte in totaal € 323 en voor het kerkgebouw in Haarlem € 178.   
U kunt uw collecte overmaken naar de bankrekening van de EBG in Haarlem (NL68 INGB 0000 4713 
80). Geef daarbij a.u.b.  duidelijk aan, voor welk doel uw geld bestemd is. U kunt ook de links naar 
IDeal gebruiken, die u op de website of in de WhatsApp vindt. Het geld uit de eerste collecte komt 
alle deelgemeenten ten goede.    
Als u nog collectebonnen in huis hebt en niet zeker weet hoe u deze kunt inzetten, neem dan a.u.b. 
via de e-mail contact op met zr. Gerda de Jong.  

 
* Op onze website vindt u onder het kopje ‘ANBI’ informatie over onze gemeente.  Daar staan 
financiële gegevens over de afgelopen drie jaren. U kunt ook het jaarverslag over 2019 downloaden. 
Later in dit jaar houden wij ook een onlineledenvergadering waarin de jaarstukken over 2019 
besproken zullen worden. U kunt ook met de Oudstenraad of de Raden van bijstand contact 
opnemen als u vragen heeft over het reilen en zeilen in onze gemeente.  

 
* In de komende weken willen wij een Bijbelstudie via internet aanbieden. Het initiatief daarvoor 
komt uit Hoorn en staat open voor iedereen. Wij willen ons in vier bijeenkomsten buigen over het 
woord voor dit jaar ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp’. Volgende week leest u meer hierover.   
 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10841
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10841
https://www.ebgnh.nl/
mailto:penningmeester-haarlem@ebgnoordholland.nl


* Ook 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. In Hoorn kunt u ook bij zr. 
Muntslag en Zaanstad bij zr. Tauwnaar terecht voor een lintje. De kleuren zijn wit, lichtgroen, oranje 
of donkerblauw.  
  
* De doopsgezinde gemeente in Zaandam heeft enkele EBG leden uitgenodigd om over het 
slavernijverleden en over Keti Koti te vertellen. Dat gesprek zal op maandagmiddag, 6 juli in de 
Doopsgezinde vermaning in Zaandam plaatsvinden. Enkele zusters uit Zaandam zullen namens de 
EBG daaraan deelnemen.  

 
* De jarigen van deze week wensen wij Gods zegen toe. Wij wensen, dat u uw leven in vrede en 
vrijheid kunt voeren en met een vrolijk hart het nieuwe levensjaar bent ingegaan. Wij mochten ook 
horen dat in sommige families kleintjes op komst zijn. Zo een bericht geeft veel vreugde en de hoop, 
dat er een toekomst is.    
Wij feliciteren u met het lied De Kracht van uw liefde, gezongen in het Surinaams,  

 
* De zieken onder ons wensen wij veel sterkte en geduld toe, om genezing te ontvangen en aan 
herstel te werken. Aan de zusters en broeders, die het droevige bericht over een overlijden hebben 
gekregen of in deze week afscheid hebben genomen van een dierbare,  wensen wij veel troost toe. 
De Heer zelf staat u bij. Wij denken bij voorbeeld aan zr. Edmé Karwofodie (Haarlem) die bericht van 
het overlijden van haar zus in Suriname heeft gehad.  
Wij wensen u zegen met het lied Masra sabi ala yu nowtu, gezonden door het Jaffo Gate Quartet   

 
Deze week vragen wij uw gebed voor onze zusters en broeders in de VS. De EBG heeft daar twee 
kerkprovincies met gemeenten in meerdere staten. Het land is zwaar getroffen door de corona-
epidemie. Slecht leiderschap maakt de situatie nog erger en verdeelt de bevolking. Veel mensen 
staan op om te demonstreren tegen misstanden in het land, zoals te zien bij de demonstraties tegen 
wapengeweld en tegen racisme. Wij bidden voor de EBG in dit land en voelen ons verbonden met de 
zusters en broeders in hun strijd tegen de misstanden in hun land en om de vrijheid en de 
democratie vast te houden. Wij bidden dat geloof hen in deze strijd kan helpen en dat dit geloof niet 
misbruikt wordt, om nodige veranderingen tegen te werken.  
  
Veel mensen trekken er nu weer eropuit om van het leven te genieten, zeker nu de vakanties 
officieel zijn begonnen. Sommigen zoeken rust en ruimte in de natuur, anderen trekken juist naar de 
gezellige drukte van de steden. Wij wensen dat de vrijheid u goed doet en u helpt om in de stress van 
uw werk en de bezorgdheid om uw gezondheid overeind te blijven.   
  
Wij wensen u een gezegende week toe,   
met vriendelijke groet,    
Stefan Bernhard   
(4 juli 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=_0IObZV4aS8
https://www.youtube.com/watch?v=_o6bJL_nEos
mailto:ledenadministratie@ebgnoordholland.nl

