
Geachte zuster, geachte broeder,  

De maand augustus is begonnen. In Nederland is dat de tijd van vakantie. Wij genieten van de rust, de natuur en het 

reizen. Dit jaar is dit genot echter overschaduwd door de zorg over een nieuwe uitbraak van het covid-19 virus. 

Zullen wij weer in een lockdown terecht komen? Of lukt het ons om de verspreiding van het virus te beperken? Deze 

vragen kunnen de vakantievreugde aardig bederven. In de kerk komt er nog een zorg bij. Iemand verwoordde het 

laatst zo: ‘Door het virus raken wij elkaar kwijt.’ Hoe kunnen wij als gemeenschap bij elkaar blijven?    

In de Broedergemeente heeft de maand augustus nog een eigen betekenis. Het is een feestmaand waarin wij het 

begin van de gemeenschap en het opstarten van de zending herdenken. Onze gedachten gaan naar de weg die God 

sinds 1727 met onze kerk is gegaan. Dat was een weg van zegen, want onze kerk is sinds het begin op 13 augustus 

1727 gegroeid en heeft invloed gehad op het geloof van veel mensen binnen en buiten onze kerk. Maar het is geen 

gemakkelijke weg. Een van de uitdagingen van onze kerk is, om met elkaar verbonden te blijven. Oude denkwijzen 

en structuren vervreemden ons van elkaar. Verschillende belangen van zusters en broeders in de diverse landen 

moeten op elkaar afgestemd en met elkaar verbonden worden.  

Twee keer dezelfde vraag in verschillende situaties: Hoe blijven wij bij elkaar?  Wij bidden dat het gezamenlijke 

geloof in Jezus Christus ons bij elkaar kan houden. Het is geen geloof in ‘ iets’ , maar een geloof in ‘ iemand ‘. De 

kerkorde verwoordt het in par. 1 zo:  

‘Jezus Christus, onze Heer, roept zijn Kerk in het leven opdat zij Hem in deze wereld dient totdat Hij terugkomt ’ Deze 

roep geldt voor ons als kerk en voor iedere gelovige apart.  

  

* Op 2 augustus vieren wij een kerkdienst in Alkmaar. In deze dienst gaat br. Johannes Welschen voor. De kerkdienst 

begint om 13.00 uur. Iedereen, die zich voor de deelname heeft opgegeven, heeft inmiddels een bevestiging met de 

nodige gedragsregels ontvangen. Omdat mondkapjes steeds belangrijker worden, willen wij na de dienst een 

wedstrijd houden, wie het mooiste mondkapje heeft. Te winnen is een hoesje voor een dagtekstenboek. 

Dus, draag je mooiste mondkapje in de kerk!  

U kunt de dienst ook van huis uit volgen. Op de website van kerkdienstomroep 

(https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10841) kunt u vanaf 13.00 uur live luisteren en meevieren. Vanaf 18.00 

zetten wij ook weer een videoopname van de kerkdienst op onze website (www.ebgnh.nl) en sturen wij de link via 

WhatsApp rond. 

 

De tweede collecte bij deze dienst is bestemd voor het Unity women’s desk. Meer informatie over deze organisatie 

van onze kerk kunt op hun website vinden.  

  

*  Zoals al eerder aangegeven, bieden wij op zondag 9 augustus de mogelijkheid om in de kerk in Haarlem het Heilige 

Avondmaal te vieren. Wij houden twee vieringen: om 11.00 uur en om 13.00 uur. Wij verzoeken u, om zich op te 

geven, als u daaraan deel wilt nemen. Dan kan bij zr. Bonoo, via de website, een e-mail of via telefoonnummer 072- 

562 1439.  

  

* Het dagelijks bestuur van de Oudstenraad heeft zich gebogen over de vraag hoe wij vanaf 1 september de 

kerkdiensten willen voortzetten. Wij weten niet hoe de situatie zich zal ontwikkelen. Als er geen nieuwe uitbraak van 

het virus komt en de omstandigheden niet drastisch erger worden, willen wij vanaf 1 september vier kerkdiensten 

per maand vieren. Daarbij streven wij ernaar om in elke deelgemeente een kerkdienst te houden. Wij zullen u via de 

nieuwsbrief op de hoogte houden.  

  

* In september willen wij ook met een nieuwe cursus voor de belijdenis-catechese beginnen. Deze cursus zal 

gedeeltelijk online via zoom en via e-mail gehouden worden. Heeft u belangstelling om uw belijdenis te doen of wilt 

u uw geloof een nieuwe impuls te geven, dan bent u welkom. Neem voor meer informatie contact op met br. 

Bernhard (telefoon: 06 30383882 of e-mail)  
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* Deze week hebben de ontvangers van de Vierklank een brief of een e-mail gekregen met het verzoek om hun 

abonnement voor 2020 te betalen. Daarin heeft u ook kunnen lezen, dat het bankrekeningnummer van ons kerkblad 

gewijzigd zal worden. Het huidige nummer (NL42 INGB 0005 4494 03 t.n.v. Kerkblad EBG Haarlem) vervalt per 1 

september. U kunt voortaan uw betalingen voor het kerkblad overmaken naar rekeningnummer NL90 INGB 0005 

6397 26 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Noord-Holland.  

De eerstvolgende uitgave van de Vierklank zal op 1 september uitkomen. Heeft u nog geen abonnement en wilt u de 

Vierklank voortaan ontvangen, dan kunt u dat bij zr. Bonoo aangeven (via ). Op onze website kunt u oude uitgaven 

bekijken.  

  

* Ook de aparte bankrekening van de gebouwen der EBG Haarlem (NL21 INGB 0005 6576 52) wordt opgeheven. 

Betalingen en giften voor ons kerkgebouw in Haarlem kunt u voortaan overmaken naar het bankrekening van de 

Evangelische Broedergemeente Noord-Holland (NL90 INGB 0005 6397 26).  

  

* Het is altijd mooi als wij iets te vieren hebben. Gemeenteleden vieren hun verjaardag, een huwelijksjubileum, een 

geboorte of een verhuizing. In het bijzondere denken wij aan br. Bramah die naar een andere verzorgingsthuis is 

vertrokken en aan fam. Rier-Kembel, die hun zilveren huwelijksjubileum hebben gevierd.  Wij wensen u voor deze en 

andere heugelijke feiten veel zegen en vreugde toe. Deze vreugde te delen is een uitdaging in deze tijd. Wij bidden 

dat u dit op een goede manier kunt doen.  Wij feliciteren u met het lied “The joy of the Lord is my strength” 

  

* Mensen in onze omgeving zijn ziek of verliezen een dierbare familielid of vriend. Wij wensen u veel kracht toe om 

de ziekte te doorstaan of het verdriet te dragen. Wij bidden vooral voor fam. Stuger-Nijman en familie Clasquin-

Bouwer, die beiden een familielid hebben verloren. God geve u kracht en troost in tijden van afscheid en pijn.  Wij 

wensen u kracht met het lied “God van trouw”  

  

* Vandaag vragen wij uw gebed voor de zusters en broeders in Tanzania. Ook dit land is zwaar getroffen door het 

covid-19 virus. De regering heeft weliswaar officieel verklaard dat het virus is verslagen en houdt de publicatie van 

actuele gegevens over besmettingen en ziektegevallen tegen. Maar de ziekenhuizen worden wel geconfronteerd 

met vele ziektegevallen. Zo ook het ziekenhuis van de Broedergemeente in Mbozi. Er is ook sprake van en groot 

aantal begrafenissen, die stiekem in de nacht plaatsvinden. In een kort bericht vertelt zr. Mary Katgile, predikant van 

de EBG en docent aan de universiteit in Mbeya over de situatie in dit land. U kunt het bericht in het Engels en Duits 

hier downloaden.   

Wij bidden voor de zusters en broeders van de EBG in Tanzania, in hun strijd tegen ziekte en ontkenning en in hun 

wil om elkaar bij te staan. Wij bidden dat het geloof hun de kracht geeft voor naastenliefde en hoop. Wij denken ook 

aan allen, die vanuit Europa en Amerika de Broedergemeente in Tanzania ondersteunen en bidden dat deze hulp 

tijdig en doeltreffend is.  

  

Met het motto: ‘Verstrooid en levend en toch verbonden in de naam van Jezus’  maakt de EBG in Nederland in deze 

augustusmaand duidelijk, wie ons bij elkaar brengt. Het is aan ons om de juiste middelen en wegen te vinden om dit 

in de komende weken met leven te vullen.      

Met vriendelijke groet  

Stefan Bernhard  

(1 augustus 2020)  
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