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Geachte zuster, geachte broeder,   
  
Op 17 augustus 1727 beleefden de kinderen in het oude Herrnhut een opwekking. Ze hadden van 
hun ouders gehoord wat er tijdens het Avondmaal op 13 augustus was gebeurd en merkten ook 
de verandering in het leven van de volwassenen op. Een van de kinderen vertelde later in zijn 
dagboek hoe de jongens en meisjes de behoefte voelden om te bidden en Jezus te vragen om hun 
leven onder zijn hoede te nemen. Met name vier meisjes onder leiding van Susanne Kühnel werden 
door de gebeden geraakt. Later zouden ze alle vier belangrijke medewerksters in de 
Broedergemeente worden. De broedergemeente herdenkt deze opwekking door kinderfeest te 
vieren.  
  
De Amerikaanse zendingsorganisatie van de Broedergemeente heeft een groet samengesteld van 
kinderen uit verschillende landen. Ze zingen samen het lied: Jesus loves me…  
 

Hier de tekst om mee te zingen:  
Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so 

Little ones to Him belong they are weak, but He is strong 

Yes, Jesus loves me; yes, Jesus loves me; yes, Jesus loves me 

The Bible tells me so 

 

Jesus loves me, He who died heaven's gate to open wide 

He will wash away my sin. Let His little child come in 

Yes, Jesus loves me; yes, Jesus loves… 

  
* Morgen, op zondag 16 augustus, houden wij in Haarlem een kerkdienst. Zr. Esther Bonoo is dan 
onze voorganger. De vraag ‘Hoe doen wij het goed?’ staat daarbij centraal. Een actuele vraag in een 
tijd waarin wij zoveel maatregelen voorgeschoteld krijgen, maar iedere keer ook van ons gevraagd 
wordt om zelf te bepalen in hoever wij ons daaraan houden. Uit de Bijbel lezen wij Mattheus 16:21-
28.   
  
 Als u zich voor de deelname hebt opgegeven , dan heeft u een bevestiging ontvangen. Opgave blijft 
voorlopig nog nodig. Wij verzoeken u ook bij het betreden van de kerk en bij het verlaten uw 
mondkapje te dragen. Ons is opgevallen dat het lastig is om op de looppaden de nodige afstand in 
acht te houden. Dan biedt het mondkapje voor u en voor de broeder of zuster naast u een extra 
bescherming. De kerkdienst zal later in de middag op onze website te zien zijn. U ontvangt de link 
ook via whatsapp.   
  
De tweede collecte in de dienst is bestemd voor het jeugdfonds van onze gemeente. Uit dit fonds 
betalen wij de activiteiten voor kinderen en jongeren, zoals de maandelijkse 
kinderkerk en activiteiten rond feestdagen.   
  
* In  de online-kerkdienst van 9 augustus heeft br. Welschen van het Provinciaal Bestuur de volgende 
mededeling gedaan, die wij u langs deze weg nog eens willen doorgeven:  
  
Het Provinciaal Bestuur heeft besloten zr. Anna Bernhard en br. Stefan Bernhard in de loop van de 
eerste helft van 2021 als predikantsechtpaar naar de gemeente Zeist te beroepen. Daarbij zal zr. 
Bernhard ook in Zeist met 0,2 fte als pastoraal werker actief zijn. Br. Bernhard zal met 0,8 fte in de 
gemeente werkzaam zijn en met  0,2 fte als coördinator opleidingen op het kantoor van de ECP / 
EBGN. Het exacte tijdstip van de beroeping is nog afhankelijk van de opvolging in Noord-Holland. 
Hierover worden op dit moment gesprekken gevoerd. Wij danken zr. en br. Bernhard voor het werk, 

https://www.youtube.com/watch?v=FWytgGddIls&feature=youtu.be


dat zij gedurende de laatste jaren in Noord-Holland hebben gedaan en wensen hun Gods zegen voor 
het werk in de gemeente Zeist.  
Meer over de manier hoe predikantswisselingen in de EBG georganiseerd zijn, kunt u in de nieuwe 
uitgave van de Vierklank, die op 1 september zal verschijnen, lezen.  
  
* Familie Bernhard is van 17 t/m 29 augustus met vakantie. Mocht u dringend pastorale bijstand 
nodige hebben, dan kunt u contact opnemen net de voorzitter van de Oudstenraad, zr. Nancy Bipat-
Mokkum via 06 3376 8227.  
  
* Wij danken voor de collecten van de maand juli. Het is fijn om te merken, dat u de EBG en de 
diverse projecten blijft steunen. Wij willen u aanmoedigen om dat zoveel mogelijk online te doen. 
Ook kleinere bedragen zijn van harte welkom.   
Wij hebben de volgende bedragen ontvangen: 1e collecte (eigen gemeente): € 292,85; 2e collecte 
(verdeeld over acht doelen): € 389,45; 3e collecte (onderhoud of huur kerkgebouw): € 196,60.  
  
Wij wensen alle jarigen in onze gemeente van harte Gods zegen toe. In ons leven komen wij steeds 
weer in situaties terecht, waarin wij moeten bepalen hoe wij ons leven verder moeten inrichten. Dit 
soort beslissingen zijn niet altijd gemakkelijk, want wij kunnen de gevolgen niet overzien.  Wij 
wensen dat God u op uw levensweg zal blijven begeleiden en in uw keuzes zal helpen. 
Een zuster vertelde laatst dat haar verjaardag helemaal door haar kinderen werd geregeld en dat dit 
heel fijn aanvoelde. Ze hoefde niet zelf in de weer om van alles voor te bereiden, maar kon zich laten 
verwennen. Wij wensen u toe, dat uw verjaardag ook zo een verwendag mag zijn.  
Op internet vonden wij een mooie vertolking van het lied: “It is well”. Wij hopen dat hiervan kunt 
genieten.   
   
Door de berichten over de besmettingen raken wij ook weer meer bezorgd om het welzijn 
van vooral de ouderen en kwetsbaren in ons midden. Wij wensen dat u met een gerust hart uw 
zorgen aan God kunt toevertrouwen. U kunt op hem vertrouwen dat Hij u zal helpen om het juiste te 
doen, zodat u zichzelf niet in gevaar brengt. Hij kan ook de harten van de mensen om u heen raken, 
zodat zij wijs en verstandig zijn in hun leven met u en in hun zorg voor u.  
Een kinderkoor uit Uganda heeft tijdens een tournee door Duitse kerken ook het lied 
‘What a friend we have in Jesus’ gezongen. U kunt genieten van de enthousiaste zang van de 
kinderen, die ons voordoen hoe goed het is, om in God te geloven.   
  
Vandaag vragen wij uw gebed voor de christenen in Libanon. Ook zij zijn zwaar getroffen door de 
explosie in Beiroet, net zoals door de onzeker situatie in dat land. De Duitse zendingsorganisatie van 
de EBG heeft contacten met een Protestantse gemeente in Beiroet en met een 
theologische opleidingsinstituut in de stad. Ze stuurden het volgende bericht:   
  
Op 4 augustus was er een zware explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet. De resulterende schokgolf 
heeft grote delen van de stad verwoest. De explosie veroorzaakte ook ernstige schade aan de kerk en 
het gemeentecentrum van de Nationale Protestantse Kerk van Beiroet (NECB) en het gebouw van de 
Theologische Hogeschool (NEST). Alle ramen, inclusief de kostbare gebrandschilderde ramen van de 
kerk, zijn vernield en enkele plafonds zijn ingestort. De gemeente werkt samen met de zending van de 
Broedergemeente in Duitsland.  
  
Op dit moment is er geen nieuws over gewonden onder de leden van deze gemeente. 
Predikant Habib Bad had net zijn kantoor verlaten toen de explosie het plafond daar deed instorten. 
Hij is verbijsterd: "De schade en de vernieling is ongelooflijk... gewoonweg ongelooflijk! Bidt nu voor 
ons. Deze situatie is zeer ernstig."   
  

https://www.youtube.com/watch?v=Vjq2oKevKh0
https://www.youtube.com/watch?v=GpXlJzeP2qo


Volgende week zijn de schoolvakanties in onze regio al weer afgelopen. Dat brengt de nodige vragen 
met zich mee. Kunnen de kinderen wel veilig naar school? Is het verantwoord voor mij om voor de 
klas te staan? Hoe organiseren wij nu weer het thuisonderwijs? En wanneer kan ik mijn vrienden  
echt zien en spreken? Dit en nog veel meer wordt nu weer actueel. Wij wensen alle leerlingen en 
studenten, maar ook alle medewerkers in onderwijs en opvang, veel Zegen toe voor het begin van 
het nieuwe schooljaar.   
  
Met vriendelijke groet  
Stefan Bernhard   
(15 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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