
Geachte zuster, geachte broeder,  
Op steeds meer plekken moeten wij onze naam en telefoonnummer achter laten. Dat wij bij een 
reservering voor een theatervoorstelling of concert onze gegevens moeten opgeven, lijkt ons logisch. 
Ook een vliegticket kan je alleen dan kopen als je jezelf bekend maakt. Daar waren wij al aan 
gewend. Inmiddels moet je bij een bezoek aan een verpleeghuis of ziekenhuis je gegevens bij de 
ingang achterlaten. En nu worden wij ook verplicht om ons te laten registreren als wij een restaurant, 
strandtent of zelfs de kroeg binnen willen gaan. Voor iemand, die op zijn of haar privacy gesteld is, 
kan dat een hoge drempel worden en weerstand opwekken.  
  
Toch werken wij eraan mee, omdat wij de noodzaak ervan inzien. In het geval dat het coronavirus 
ergens vastgesteld wordt, moeten de contacten immers snel nagetrokken kunnen worden en de 
keten van besmettingen snel doorbroken worden. Wij hopen wel dat met onze naam en 
telefoonnummer voorzichtig wordt omgegaan en de gegevens niet in de verkeerde handen vallen. Ik 
wens dat u het vertrouwen kunt opbrengen om uw naam en telefoonnummer te delen waar dat 
nodig is.  
  
Ook voor de kerkdiensten in onze gemeente moet u zich aanmelden. De EBG registreert uw naam, 
telefoonnummer en e-mailadres. Wij zijn verplicht om deze lijsten een maand lang te bewaren en, als 
ons dat gevraagd wordt, aan de GGD ter beschikking te stellen. In onze gemeente is zr. Esther Bonoo 
de enige, die de aanmeldingen in ontvangst neemt en de lijsten samenstelt. Voor de kerkdienst krijgt 
de medewerker van dienst of de predikant de lijst om te controleren of ze overeenkomt met de 
daadwerkelijk aanwezigen. Verder heeft niemand in onze gemeente inzage in de lijsten. Zo willen wij 
het bezoek aan de kerkdiensten zo veilig mogelijk maken en uw vertrouwen in de EBG niet 
beschamen.  
  
  
* Morgen, op zondag 9 augustus, zullen wij een onlinekerkdienst op onze website publiceren. U 
ontvangt ook weer de link via Whatsapp. In deze dienst ontmoeten wij de profeet Jeremia. Wij 
lezen een deel van het bericht over zijn roeping. Hoe reageert hij op de opdracht van God? En wat 
ontvangt hij van God om zijn roeping waar te kunnen maken? Daar zal de overdenking over gaan.  
  
De tweede collecte bij deze kerkdienst is bestemd voor ons kerkkoor. In de dienst zal ook een 
opname van het koor te beluisteren zijn. Het koor heeft een belangrijke functie in onze gemeente. 
De zangers luisteren de kerkdiensten op feestdagen op en vervullen een rol in de liturgie van de 
hoogtijdagen. Het koor staat onder leiding van br. Marcel Hessen en wordt begeleid door zr. Anna 
Bernhard. Het geld van de collecte zal helpen om nieuwe muziek aan te schaffen en het koorarchief 
op orde te houden.      
    
* Op 9 augustus houden wij ook twee vieringen van het Heilig Avondmaal in onze kerk in Haarlem. 
Voor beide vieringen hebben wij voldoende aanmeldingen ontvangen. Met deze vieringen 
herdenken wij het begin van onze kerk op 13 augustus 1727 en vernieuwen ons verbond met Jezus 
Christus en met onze zusters en broeders.  
  
Het verhaal van 13 augustus is als volgt: Het dorpje Herrnhut werd in 1722 gesticht als 
toevluchtsoord voor vluchtelingen uit Moravië en voor andere mensen, die een plek zochten om vrij 
en op hun eigen manier hun geloof in Jezus Christus te belijden. Dat was niet overal mogelijk. 
Vaak bepaalde de overheid, bij welke kerk je aangesloten moest zijn. Leefde je in een rooms-
katholiek land, dan moest je ook bij de rooms-katholieke kerk horen. Was je overheid hervormd, dan 
moest je ook hervormd zijn. Graaf van Zinzendorf was van mening dat geloof een persoonlijke 
aangelegenheid is en dat er ruimte moest zijn voor verschillende manieren van geloven. Daarom 
bood hij ruimte op zijn landgoed aan de vluchtelingen. Maar omdat er mensen met uiteenlopende 
opvattingen over het geloof bij elkaar kwamen en sommigen van hen ook heel uitgesproken waren in 



hun overtuiging, was er geen verdraagzaamheid. De mensen waren het oneens met elkaar wat de 
juiste manier van geloven was en namen elkaar de maat. Het dorpje Herrnhut werd tot een 
strijdtoneel. Zinzendorf zocht en vond een weg, om vrede tot stand te brengen. Hij verplichtte de 
inwoners van Herrnhut om bepaalde regels in acht te nemen, wilden ze in Herrnhut blijven wonen. 
De voornaamste regel was, om vreedzaam met elkaar samen te leven en elkaars meningen te 
respecteren. Iedereen moest deze regels ondertekenen. Daarnaast liet hij iedere inwoner deelnemen 
aan een kleine, besloten groep waarin over het persoonlijk geloof gesproken werd. Daar ontdekken 
de inwoners, dat ze hetzelfde geloof in Jezus Christus deelden en dat de verschillen tussen hen niet 
zo groot waren als zij hadden gedacht. Sommigen merkten door de gesprekken, dat Herrnhut niet de 
plaats was, waar ze hoorden. Ze trokken daarom verder. Maar de meeste inwoners vonden elkaar in 
de gesprekken en begonnen elkaar te begrijpen en naar elkaar toe te groeien. In de zomer van 1727 
waren ze zover gekomen, dat ze weer het Heilig Avondmaal met elkaar konden vieren. Ze baden en 
vastten en vroegen aan God om de verschillende tussen hen weg te nemen en de verwijten, die ze 
elkaar gemaakt hadden, te vergeven. Op 13 augustus was het dan zover. Ze beleefden een bijzonder 
moment en voelden de aanwezigheid van de Heer in hun midden. Wij weten niet precies wat er 
tijdens dit Avondmaal is gebeurd, maar wij lezen in het dagboek van Herrnhut, dat dit het moment 
was, waarop ze leerden ‘elkaar lief te hebben’. Na het Avondmaal vierden de zusters en broeders ook 
het eerst Liefdemaal, omdat zij niet uit elkaar wilden gaan. Ook de kinderen werden geraakt door de 
nieuwe manier waarmee hun ouders met elkaar omgingen. Enkele dagen later, op 17 augustus, 
vierden ook de kinderen in Herrnhut een bijzondere kerkdienst en voelden het geloof sterk in hun 
harten.  
  
  
* Vanaf 9 augustus kunt u op de website ook de derde  aflevering van de bijbelstudie over het 
jaarwoord uit Markus 9:24 beluisteren. Deze aflevering gaat over ‘Geloof in het Nieuwe Testament’. 
Daarin besteden wij ook aandacht aan de vraag of je mag twijfelen in je geloof.  
  
* De kerkdienst van 16 augustus wordt in Haarlem gehouden. Hij begint om 11.00 uur. U kunt zich 
daarvoor opgeven bij zr. Bonoo. Dat kan via de website, de e-mail of telefoonnummer 072 526 1439 
Later op de dag zal een opname van de kerkdienst online te zien zijn.  
  
* In de afgelopen weken was de tuin van de kerk in Haarlem tot een bouwplaats geworden. De 
schutting naar een van de buren moet vernieuwd worden en de tuin moest opnieuw ingericht 
worden. De werkzaamheden zijn nu afgerond en de kerktuin kan weer gebruikt worden.  
  
* Wij feliciteren de jarigen in onze gemeente. Wij wensen, dat God u in het nieuwe levensjaar zal 
zegenen en begeleiden. Iedereen van ons heeft voor deze weg een stel van mogelijkheden en 
talenten meegekregen. De kunst is om de talenten te ontdekken en de mogelijkheden te gebruiken. 
Niet altijd lukt ons dat. Soms hebben wij veel tijd en energie nodig om onze plek in het leven te 
vinden. Wij bidden, dat u Gods leiding daarin kunt ervaren en aanvaarden.  
  
Wij wensen u de zegen toe met het lied: Neem mijn leven, laat het Heer  
https://www.youtube.com/watch?v=ZfLBdlBC018   
  
* Er zijn zusters en broeders in onze gemeente of familieleden en vrienden in onze omgeving, 
die het moeilijk hebben. Ze zijn ziek, ze missen een dierbare of ze zijn door de omstandigheden zo 
bevangen, dat zij niet meer vrijuit kunnen leven. U allen wensen wij toe, dat God u opzoekt in uw 
moeite, u de hand reikt en een weg toont om verder te kunnen gaan. Wij wensen u hulp op het juiste 
moment toe en de moed en de kracht om die hulp te aanvaarden.  
  
Wij bidden om zegen voor u met het lied: Beveel gerust uw wegen  
https://www.youtube.com/watch?v=7eEjf0Uot4Q   
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Vandaag vragen wij uw gebed voor onze partnergemeente, de EBG in Neuwied / Duitsland. Wij 
wisselen regelmatig gebedsonderwerpen met elkaar uit. Zo blijven wij met elkaar verbonden. Zr. 
Karen Wilson, de predikante van de gemeente, heeft de volgende tekst naar ons gestuurd: 
  
We zijn dankbaar dat onze internetdiensten zo goed zijn ontvangen en dat we het gemeentewerk in 
tijden van de lockdown zo goed hebben kunnen laten doorgaan. We zijn eigenlijk dichter bij elkaar 
gekomen. We bidden dat de kerkdienst voor onze leden belangrijk blijven en dat we de mensen 
blijven bereiken met onze diensten. Er zou meer moeten gebeuren... In de zomer zijn we voorlopig 
gestopt met de internetdiensten. We zijn dankbaar, dat we goede oplossingen hebben gevonden voor 
de kerkdienst op zondag en voor de zangdienst op zaterdagavond. Ze vinden nu buiten plaats en het 
koor is erbij betrokken. Gemiddeld zijn er 30 broeders en zusters aanwezig. Dit komt waarschijnlijk, 
omdat we buiten mogen zingen (op een afstand van 3m). We vragen om goede oplossingen voor de 
herfst en voor slecht weer.  
 
Er zijn weer veel dingen mogelijk, maar het is niet zo eenvoudig om de hygiëneconcepten om te 
zetten. We zijn dankbaar dat de Bijbelgroep en de zusterkring weer samenkomen... De eerste 
bijeenkomsten moeten nog plaatsvinden. Bidt voor ons, dat we ondanks de veranderingen, toch een 
goede gemeenschap zullen ervaren.   
We zijn dankbaar, dat onze ouderen, vooral in het verpleeghuis, de lockdown hebben doorstaan 
zonder al te veel last te hebben van eenzaamheid.   
Bidt alstublieft voor ons werk met kinderen en jongeren. De medewerkers hebben altijd prachtige 
manieren gevonden om kinderen en jongeren via alternatieve wegen te bereiken. Maar nu willen ze 
weer echte ontmoetingen hebben.   
We hebben nog steeds bescherming nodig, veel wijsheid, veel geduld en het wonder van de 
gemeenschap in Christus. Verbondenheid komt door zijn Geest en niet (alleen) door koffiedrinken en 
leuke activiteiten in de kerk - we denken aan 13 augustus... en we weten dat we met u verbonden zijn 
in deze Geest.  
  
 
Na wat koude en natte weken mogen wij nu genieten van de warmte en de zon. Wij zullen veel 
daarvan moeten opnemen en opbergen voor de weken die, voor ons liggen, want de situatie rond 
het virus wordt erger. Wij hebben zon en warmte ook nodig voor de mensen, die via het nieuws onze 
huiskamer binnenkomen met hun zorgen, rampen en problemen. Ik wens dat wij een goede manier 
vinden om op hun roep om hulp te reageren.  
  
Met vriendelijke groet  
Stefan Bernhard  
(8 augustus 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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