
Geachte zuster, geachte broeder,   
  
De schoolvakanties zijn officieel begonnen. Door de coronamaatregelen van de afgelopen weken is er 
voor de kinderen misschien minder verschil te merken tussen schoolperiode en vakantieperiode, 
want je hoeft in vele gevallen toch niet naar school. Toch is het mooi om het wat rustiger aan te 
kunnen doen, zonder huiswerk en onlinelessen. Dat geldt voor de kinderen net zoals voor hun 
ouders. Wij merken nu pas dat de lockdown heel veel van ons gevraagd heeft. Lichamelijk was het 
misschien niet zo inspannend, want wij gingen minder de deur uit. Geestelijk echter hebben wij hard 
moeten werken door de vloed aan negatieve informatie, die bezorgdheid en ongerustheid voort 
hebben gebracht, door de steeds weer veranderende omstandigheden, die heel veel flexibiliteit 
vroegen en door de inspanningen, die gepleegd moesten worden, om het leven draaiende te 
houden. Wij kunnen nu niet overal naar toe waar wij graag naartoe zouden willen reizen. Er zijn 
echter voldoende mogelijkheden om er wel iets van te maken. Voor de grootouders onder ons is er 
ook goed nieuws. Want het contact met kleinkinderen is mogelijk en tijdens de vakantietijd in vele 
gevallen ook hard nodig.  
  
* Afgelopen zondag hebben wij met 26 zusters en broeders de kerkdienst in Alkmaar gevierd. Het 
was in het begin nog even wennen, om zo ver uit elkaar te zitten. Maar gaandeweg de dienst kwam 
er vreugde op. Anderen hebben de dienst via kerkomroep of later via de video kunnen meevieren. 
Ook dat was fijn, zoals ik heb gehoord. Dank aan allen, die deze dienst mogelijk hebben gemaakt!  
  
Helaas lukt het toch niet om kort na de kerkdienst de video online te hebben. U moest even geduld 
hebben. Wij moeten nog uitproberen hoe wij dat het beste kunnen doen.  En wij 
hebben ondersteuning daarin nodig. Daarom nog een keer de oproep: Bent u bekend met het 
maken, bewerken of streamen van video’s, dan hebben wij uw hulp nodig. Neemt  a.u.b. contact op 
met br. Bernhard.   
  
* In de kerkdienst van morgen, zondag 12 juli, staat het woord ‘geloof’ centraal. Wij lezen hoe Jezus 
zijn eerste leerlingen roept en zij hem volgen. De dienst wordt alleen online uitgezonden. U kunt hem 
op de website of via het Whatsappbericht vinden. Saskia Treu gaat in de dienst voor. Zij heeft 
stukken van de dienst in haar woonplaats Aduard opgenomen. De liederen en het 
psalmgebed komen vanuit Haarlem naar u toe.   
 

De tweede collecte is voor een bijzonder project bestemd: kerken en organisaties in Duitsland rusten 
een schip uit, dat drenkelingen uit de Middellandse zee zal redden, die bij hun reis naar Europa in 
nood zijn gekomen. Het gaat daarbij om vluchtelingen, die vanuit Noord-Afrika, in vaak gammele 
bootjes, de oversteek maken.  
  
* In de komende weken tot en met 30 augustus zullen wij afwisselend online diensten en diensten in 
de kerk houden. Hieronder vindt u een rooster:  

12 juli:  online dienst  

19 juli:  11.00 uur kerkdienst in Haarlem (uitzending online later op de dag)  

26 juli:  online dienst  

2 augustus:  13.00 uur kerkdienst in Alkmaar (uitzending online later op de dag)  

9 augustus:  online dienst  

16 augustus:  11.00 uur kerkdienst in Haarlem (uitzending online later op de dag)  

23 augustus:  online dienst  

30 augustus : online dienst  
 

Voor de deelname aan de kerkdiensten in Alkmaar en in Haarlem moet u zich opgeven bij zr. Bonoo.   
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Wij bespreken op dit moment de mogelijkheid om aanvullend op dit rooster nog Heilig Avondmaal te 
vieren in augustus. Daarover hoort u later meer.   
  
* Afgelopen woensdag vond de benefietgala van Su4Su plaats. Ook uit onze gemeente werden er 
giften gegeven om de gezondheidszorg in Suriname van apparatuur en hulpmiddelen te voorzien 
voor de behandeling van covid-19 patiënten. Naast deze grote actie is er ook een kleinere actie: 
Het Zeister Zendingsgenootschap vraagt om giften voor de bouw van een afgeschermde IC unit in het 
Diaconessenhuis en voor de gezondheidszorg van de Medische Zending in het binnenland van 
Suriname. U kunt hier meer over lezen.   
  
* Op initiatief van de broeders en zusters in Hoorn bieden wij in de zomer een Bijbelstudie 
online voor de gehele EBG Noord-Holland aan. U kunt via Zoom van huis uit meedoen. Meldt u zich 
daarvoor aan bij br. Bernhard.   
In vier bijeenkomsten zullen wij nadenken over het woord voor het jaar 2020: IK GELOOF! KOM MIJN 
ONGELOOF TE HULP.   
U kunt de hele reeks meemaken, maar u kunt ook op enkele zondagen aanschuiven.    
Data en tijden Bijbelstudie:  
Zondag 12 juli, 16.00-17.00: opmerkingen bij het verhaal uit Marcus 9:14-29  
Zondag 26 juli, 16.00-17.00: geloof (in het Nieuwe Testament)  
Zondag 9 augustus, 16.00-17.00: geloof (in het Oude Testament)  
Zondag 30 augustus, 16.00- 17.00: geloof in het voorbeeld van Dietrich Bonhoeffer  
  
* De jarigen onder ons wensen wij Gods zegen toe voor hun nieuwe levensjaar. Er zijn ook een aantal 
kroonjarigen, die feest mogen vieren. De levensweg is voor ons christenen ook een weg met God. 
Jezus nodigt u uit om, net als de leerlingen toen, met Hem samen door het leven te gaan. Wij wensen 
u de moed toe om te geloven.  
Voor u het lied:  Blessed Assurance gezongen door Steven Samuel Devassy     
  
* Allen die deze week afscheid van een dierbare moesten nemen of die de pijn van het gemis 
voelen in hun leven, wensen wij Gods troost en nabijheid toe. Jezus reikt u een hand om te troosten 
en leidt u zachtjes verder.   
De zieken in ons midden wensen wij toe, dat zij de kracht ontvangen om tijdens de behandelingen of 
revalidatie de moed niet te verliezen en in momenten van zwakte en angst niet verloren te gaan.    
Voor u het lied: Ik voel de winden Gods vandaag.   
  
* Vandaag vragen wij u een gebed voor de ouderen onder ons. Ze behoren tot de risicogroep in deze 
coronatijd. Dat brengt veel bezorgdheid en beperkingen met zich mee. Wij danken voor de kracht 
van de ouderen waarmee zij zich tijdens de lockdown staande hebben gehouden en de beperkingen 
zijn ondergaan. Wij danken voor de hulp, die zij gekregen hebben van familieleden en vrienden.  Wij 
danken voor nieuwe mogelijkheden om op bezoek te gaan en bij elkaar te komen.  Wij bidden om 
geloof en zegen voor onze ouders en grootouders, ooms en tantes in deze voor hun moeilijke tijd.  
  
Het coronavirus is nog niet verdwenen, maar minder voelbaar aanwezig. Wij wensen dat de vrijheid, 
die wij nu voelen, tot vrijmoedigheid leidt, maar niet tot overmoed. In de komende week kunnen wij 
ons daarin oefenen.   
   
met vriendelijke groet,    
Stefan Bernhard   
(11 juli 2020)   

 
 
 

https://zzg.nl/projecten/suriname/gezondheidszorg/614-kwaliteitszorg-diakonessenhuis-paramaribo
https://www.youtube.com/watch?v=ZqNKF2B_fbs
https://www.youtube.com/watch?v=rwIO-RvHlws

