
Geachte zuster, geachte broeder,   
‘Hoe raak ik de angst kwijt?’ Dat was een vraag, die wij de afgelopen dagen een paar keer 
zijn tegengekomen. Mensen zijn bang voor een besmetting met het corona-virus. Ze 
vertrouwen daarom de versoepelingen van de regels niet. Ze durven niet naar buiten of op 
reis. Ze verwijten hun medemensen die wel eropuit trekken, dat zij onverantwoord bezig 
zijn. Wat kan je daarop antwoorden? 
Aan de ene kant kun je zeggen, dat je de angst helemaal niet kwijt hoeft. Want ze maakt ons 
oplettend voor mogelijke gevaren. Juist in de afgelopen dagen hoorden wij van nieuwe 
uitbraken van het virus in Spanje, op de Balkan, in Luxemburg en in andere 
vakantiegebieden. Wij moeten voorzichtig zijn. 
Aan de andere kant kunnen wij ook niet eeuwig onder de angst gebukt gaan. Dat maakt ons 
kapot. Ook bij een nieuwe uitbraak willen wij niet weer opgesloten zitten en ons leven op 
halt zetten. Wij zullen daarom een manier moeten vinden, om voorzichtig, maar niet angstig 
te leven. 
Gelukkig zijn er enkele maatregelen, die het ons mogelijk maken om veilig aan het leven deel 
te nemen. Wij houden afstand, wij wassen onze handen als wij ergens binnengaan of het 
huis weer verlaten, wij dragen het mondkapje als afstand houden geen optie is.  
Belangrijker is daarbij, dat wij ons vrij voelen om de regels te volgen. Wij moeten op elkaar 
kunnen vertrouwen, dat wij elkaar niet aan gevaar blootstellen. Wij mogen de hoop 
vasthouden dat God met ons meegaat.   
Ik wens u dat wij zo de angst kunnen overwinnen en vrij kunnen leven. 
  
* Morgen in de kerkdienst lezen wij een stukje uit het boek Deuteronomium. Letterlijk 
betekent dat ‘Een tweede keer de wet’. Mozes kijkt in dit bijbelboek terug op de tocht door 
de woestijn. Hij draagt de ervaringen en herinneringen over aan de nieuwe generatie, die 
zonder hem en zonder hun ouders het beloofde land binnentrekt. Hij benadrukt dat het volk 
Israël het verbond met God in stand moet houden zodat hun leven in stand blijft.  
Tijdens de overdenking speelt een schilderij van Marc Chagall een rol. Het heet: Mozes slaat 
water uit de. Als u hier klikt, dan kunt u het beeld bekijken.   
 
Wij vieren deze kerkdienst in Haarlem, samen met de zusters en broeders, die zich daarvoor 
opgegeven hebben. In de middag zullen wij een opname van de kerkdienst op de website 
zetten en via WhatsApp verspreiden. Het is helaas niet mogelijk om de kerkdienst online live 
te volgen.  
 
De tweede collecte in de kerkdienst is bestemd voor  de Centrale Vrouwenraad (CVR) van de 
EBGN. Dat is de koepel van de zusterkringen van onze kerk in Nederland. Ze organiseert 
ontmoetingsdagen en coördineert het werk van de kringen in de gemeenten. Ook onze 
zusterkring ‘de Fakkel’ is lid van de CVR. 
  
*  Na de kerkdienst van morgen zijn er ook Augustusmaandlintjes te koop. Een lintje kost € 
1,00. Ze zijn verkrijgbaar in de kleuren wit, oranje, lichtgroen en donkerblauw.  U kunt uw 
lintjes ook in uw deelgemeente kopen of bij br. Bernhard bestellen.  
 
* De bijbelstudie van 12 juli kunt u terugkijken en meelezen op de website van onze 
gemeente. Op zondag, 26 juli is de eerstvolgende bijbelstudie over het jaarwoord: ‘Ik geloof! 
Kom mijn ongeloof te hulp!’  



* Op zaterdag 25 juli houden wij een gebedswacht. Wij willen deze dag gebruiken om voor 
onze gemeente en voor haar leden te bidden. U kunt zelf een tijdstip kiezen waarop u dat 
wilt doen. U kunt ook deelnemen aan de gebedsketting die van 6.00 uur t/m 24.00 uur 
wordt gehouden. Om u aan te melden en te informeren, welke tijdstippen nog beschikbar 
zijn, kunt u met een van de volgende zusters contact opnemen: 
zr. Ilse Tjin-Sie  Baal (072 – 561 8269) voor Alkmaar eo  
zr. Ethel Cairo-Kortram (06 – 24638863) voor Haarlem  
zr. Eunice Plet (0229 – 75 4354) voor Hoorn  
zr. Mavis Hoogdorp (075 – 670 3423) voor Zaanstad. 
Een brief met mogelijke gebedsonderwerpen kunt u hier downloaden.  
 
* De EBG in Amsterdam Stad en Flevoland organiseert op 24 juli en 7 augustus activiteiten 
voor kinderen. Op zondag 15 augustus staat ook een kinderfeest in de Koningskerk gepland. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Deborah de Graav van de EBGA. 
Aanmelding is voor alle activiteiten noodzakelijk. 
  
* Wij feliciteren de jarigen van de afgelopen week. Plaatsvervangend voor allen noemen wij 
zr. Maghali Riedewald, die afgelopen maandag 30 jaar oud werd, en zr. Roma Blokland, die 
vandaag haar 80e verjaardag viert. God houdt vast aan zijn verbond met ons. Hij nodigt ons 
uit om de relatie met Hem te onderhouden. Wij wensen u, dat het lijntje naar God 
standhoudt in uw nieuwe levensjaar.  
Wij wensen u Gods zegen met het lied: Mijn Jezus, ik hou van U.  
  
* De zieken in onze gemeente wensen wij toe, dat zij van God ontvangen wat zij nodig 
hebben in hun situatie – op het juiste moment en in de juiste maat. Dat geldt ook voor allen, 
die de pijn van het gemis voelen, omdat zij een geliefde hebben verloren aan de dood.  
Wij wensen u met dit lied de rust en vrede van God toe     
  
* Vandaag vragen wij u om te bidden voor het Provinciaal Bestuur van onze kerkprovincie. 
Vijf zusters en broeders geven vanuit Herrnhut, Bad Boll en Zeist leiding aan onze kerk. Ze 
hebben daarbij ieder een eigen aandachtsgebied, maar nemen de beslissingen in onderling 
overleg. In de afgelopen maanden hebben zij vooral online vergaderd, maar begin juli zijn zij 
weer in Zeist bijeen geweest. Wij bidden voor Benigna Carstens, Heiderose Weber, Johannes 
Welschen, Raimund Hertzsch en Michael Schmorrde dat zij met wijsheid van de Heilige 
Geest en in vertrouwen in God leiding kunnen geven aan onze kerk en dat zij zich gesteund 
weten door de medewerking en de gebeden van ons allen.    
  
In de komende week zijn veel mensen op straat onderweg. Het vakantieverkeer en de 
dagelijkse woon-werkverkeer vermengen zich. Wij maken nu weer vaker files mee. Wij 
wensen dat u veilig kunt reizen, waar uw weg u ook naar toe leidt.    
   
Met vriendelijke groet,    
Stefan Bernhard   
(18 juli 2020)   
 
 
 


