
Geachte zuster, geachte broeder,    
De afgelopen dagen houdt ons het onderwerp ‘mondkapje’ aardig bezig. Omdat aan de ene kant het aantal 
besmettingen met het coronavirus stijgt en aan de andere kant de regels over de nodige afstand steeds 
minder in acht genomen worden, denken enkele burgemeesters hardop na, om het dragen van 
mondkapjes in openbare ruimtes verplicht te stellen. De deskundigen discussiëren over het nut en de 
noodzaak van zo een maatregel. En de beleidsmakers aarzelen om een verplichting in te stellen. Ze zien dat 
er weinig draagvlak voor is.  
Het blijft bij een beroep doen op ons gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaar. Dit gevoel laat ons 
rekening houden met elkaar. Maar dat is lastig, als de belangen van de verschillende groepen zo ver uit 
elkaar liggen. De jongeren, die over het algemeen weinig last hebben van een besmetting met het virus, 
willen vooral het leven weer oppakken. De ondernemers, die door de sluiting van hun bedrijven in 
financiële problemen komen, willen vooral weer zaken kunnen doen. En de ouderen, die bij de kwetsbare 
doelgroep horen, willen niet weer opgesloten worden om toch gezond te kunnen blijven.   
Hoe kunnen wij dan met elkaar leven, zonder in een woud van ongeliefde regels en wetten verzeild te 
raken? Vooral door met elkaar van overtuigd te blijven, dat niet ‘mijn belang’ op de voorgrond staat, maar 
de wil, om dit land voor iedereen leefbaar te houden. Dat vraagt om voortdurend  begrip voor elkaar en 
om aanpassingen van ons leven. Als wij daarbij de regels over voor afstandhouden niet in stand willen 
houden, dan zou een mondkapje op straat, hoe onaangenaam ook, een klein offer zijn.  
   
* De kerkdienst van morgen is een onlinezangdienst. Br. Pieter van Aken vertelt daarin over de 
ontwikkeling van het kerklied. Er zal meer gezongen worden, dan u gewend bent in de onlinekerkdiensten. 
Zr. Cornelly Galant vertelt ook een verhaal voor de kinderen. De kinderen kunnen daarbij een kleurplaat 
inkleuren. U kunt de kleurplaat hier downloaden.  
 
De tweede collecte bij de kerkdienst is bestemd voor renovatie van een binnenplaats van de Herrnhuter 
Diakonie. Deze instelling in Herrnhut omvat vele onderdelen, zoals een school voor kinderen en jongeren 
met een beperking, een verzorgingstehuis, een kinderopvang en een dagopvang voor senioren. De 
binnenplaats zal een ontmoetingsplek worden voor scholieren, bewoners en gasten.  
 
Een bijzondere kijk op de ontwikkeling van kerkelijk muziek van Davis Wesley  kunt u hier vinden  
 
  
* De kerkdienst van 2 augustus staat in het teken van de Augustusmaand. De kerkdienst vindt plaats in 
Alkmaar en begint om 13.00 uur. In de dienst gaat br. Johannes Welschen voor. Hij is lid van het Provinciaal 
bestuur en woont in Gouda. Wij verzoeken u, om zich voor deelname aan de kerkdienst aan te melden. Dat 
kan bij zr. Esther Bonoo, via de website, een e-mail of via het telefoonnummer 072-562 1439. Tijdens de 
dienst zullen wij de nodige maatregelen voor afstand en hygiëne in acht nemen. Mondkapjes zijn 
aanbevolen.  
  
* Morgen, op zondag 26 juli, kunt u vanaf 16.00 uur het tweede deel van de Bijbelstudie over het woord 
voor het jaar op onze website beluisteren. Het thema is: ‘Geloof in het Oude Testament’. Centraal daarbij 
staat het Hebreeuwse werkwoord ‘aman’ -  dat ‘vasthouden’ betekent. Wij kennen dit woord uit het 
woord ‘Amen’ aan het eind van onze gebeden.  
  
* Op zondag 9 augustus willen wij u in de gelegenheid stellen om het Heilige Avondmaal te vieren. Wij 
bieden twee vieringen in Haarlem aan, om 11.00 uur en om 13.00 uur. Er is per viering plek voor 20 
deelnemers. Voor aanmelding en meer informatie kunt u met br. Stefan Bernhard contact opnemen.   
  
* Vanuit het internationale jeugdwerk van de EBG: Als gevolg van de pandemie van dit jaar moesten vele 
evenementen worden geannuleerd, uitgesteld of door andere opties vervangen worden. Ook in het 
jeugdwerk is veel online gebeurt. Nu de zomer is aangebroken, moeten er nieuwe wegen worden 
bewandeld. Daarom willen we u uitnodigen om te luisteren naar de MORAVIAN RADIO. Via YouTube en 
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Instagram wordt de EBG-radio een week lang, van 27 juli t/m 2 augustus, vanuit Zeist naar de wereld 
uitgezonden.   
Een week lang hoogtepunten uit het leven van de Broedergemeente: interviews, discussies, ochtendsport, 
aanbiddingen, muziek, loterijen, nachtelijke gesprekken, nachtelijke radio, en nog veel meer... Het team 
van het International Youth Camp modereert het programma in het Duits, Nederlands en Engels.  
Programma van maandag tot en met zondag:  

• 10.00-12.00 The Early Lamb Show: interviews (met Heinrich Bedford-Strohm, David Gill, Saskia 
Delvendahl-Bloem, Theo Clemens en nog veel meer), muziek, loterijen, podcasts, ...  

• 14.00-16.00 De Outside-In sessies: discussies rond de hete hangijzers van de Broedergemeente  

• 17.00-17.30 Christelijke keukentaken: kookprogramma's in de Surinaamse keuken  

• 20.00-22.00 Late Night Talk  

• vanaf 22.00 uur Campfire Club: Engels uur in de nacht  
Een Promotiefilm kunt u op onze facebookpagina bekijken  
 
* Allen die deze week jarig zijn geweest of een ander feest hebben gevierd, wensen wij Gods zegen toe. In 
deze tijd is een feest een mooie gelegenheid om naastenliefde te oefenen: je komt bij elkaar, maar je 
houdt ook afstand naar elkaar toe. Daardoor wordt de verbondenheid  met elkaar niet minder. Wij wensen 
dat u met aandacht feest kunt vieren.  
Wij feliciteren u met het lied: Ik wil zongen van mijn Heiland. 
   
* De zieken in onze gemeente wensen wij Gods hulp en nabijheid toe. Wij denken daarbij met name aan zr. 
Ngitha Goedhart uit Purmerend. Zij moest in het ziekenhuis worden opgenomen. De artsen zijn nog op 
zoek naar de oorzaak van haar klachten. Wij bidden daarnaast voor allen, die van een operatie herstellen 
en het leven weer langzaam oppakken.   
Gods bijzondere nabijheid vragen wij ook voor de mensen onder ons, die rouwen om een geliefd familielid 
of vriend.   
Wij wensen u kracht en zegen met het lied: De Heer is mijn toevlucht. 
  
* Vandaag houden wij gebedswacht. Wij willen deze dag gebruiken om voor onze gemeente en voor haar 
leden te bidden. Wie al zijn gebed afgerond heeft, danken wij voor deze dienst aan de kerk, wie nog aan de 
beurt komt, wensen wij Gods zegen toe.   
Een brief met mogelijke gebedsonderwerpen kunt u hier downloaden.   
  
   
Het is duidelijk geworden dat de vakantiemaanden niet voor iedereen rustig en rustgevend zijn. De 
bezorgdheid over een tweede uitbraak van het virus, het werk wat ingehaald moeten worden en de 
onzekerheid over de toekomst, eisen tijd en aandacht. Neem daarom iedere dag een moment van rust, 
waarop u met God in contact kunt treden. Dat kan een bron van kracht en rust zijn -  een microvakantie in 
een drukke tijd.  
   
Met vriendelijke groet,     
Stefan Bernhard    
(25 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  
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