Nieuwsbrief nr. 24
Geachte zuster, geachte broeder,
Op 21 augustus 1732 vertrokken twee jonge mannen uit Herrnhut, om als zendelingen op
het Caribisch eiland St. Thomas aan de slag te gaan. Deze dag geldt sindsdien als het begin van
de wereldwijde zending van de Broedergemeente. Er waren ook daarvoor zendelingen
vanuit Herrnhut naar diverse Europese landen gereisd en hebben daar gemeenschappen
en gemeenten gesticht. Maar dat werd toen niet als echte zending gezien. Zending mocht het pas
heten als je naar de ‘heidenen’ ging en die woonden naar de toenmalige opvatting buiten Europa.
Inmiddels is dat anders. De meeste christenen wonen nu buiten ons continent. Het christendom
heeft vele kleuren gekregen en is allang geen Europees-Westerse godsdienst meer. Dat is
ook in de Broedergemeente zo. Meer dan 75% van onze leden leven in Afrika. In Europa zijn maar 2%
van de leden woonachtig.
Wij kunnen bij dit soort getallen somber worden over de toekomst van onze kerk in dit werelddeel.
Maar wij kunnen ons ook laten inspireren door het geloof van onze broeders en zusters en God
danken voor de bloei, die in de EBG wereldwijd doormaakt. In een video vertellen de medewerkers
van de EBGS wat Hernhuttermaand betekent en hoe deze geschiedenis naar de toekomst wijst.

* Morgen, zondag 23 augustus, vieren wij een online-kerkdienst. Wij lezen daarin een gelijkenis van
Jezus over twee mannen in de tempel. Ze bidden op verschillende manieren en hun gebed wordt
door God op onverwachte wijze verhoord. Br. Franklin Olivieira houdt de overdenking. In de dienst is
ook een verhaal voor de kinderen opgenomen. De tweede collecte in de kerkdienst is
voor het Zeister Zendingsgenootschap bestemd.
* Op 23 augustus viert ook de Raad voor diaspora het jaarlijks diasporafeest. In ander jaren was dat
een feestelijk kerkdienst met Hl. Avondmaal en aansluitend samenzijn en liefdemaal in Zeist. Dit
jaar zal het feest op een aangepaste manier online plaatsvinden. Voor ons de mogelijkheid om het
eens mee te maken. U kunt de dienst vanaf 10.00 uur meevieren via het videokanaal van de EBG
Zeist op kerkdienst gemist.
* In de komende week vergadert de Oudstenraad van onze gemeente. Tijdens de vergadering zal er
ook het besluit genomen worden, of wij vanaf september weer meer kerkdiensten met bezoekers
willen vieren. In de afgelopen weken hebben de vier Raden van bijstand hierover nagedacht. Wij
zullen u in de Vierklak en door deze Nieuwsbrief op de hoogte houden.
* Zoals eerder gemeld, kan dit jaar het zendingsfeest niet in Zeist gehouden worden. Het is niet
verstandig om met veel mensen bijeen te komen. Daarom zijn de gemeenten opgeroepen om in de
eerste helft van september kleinere activiteiten voor het ZZg te organiseren. Deze zullen afgesloten
worden met een online evenement op zaterdag 19 september. Meer daarover kunt u lezen en
zien op de speciale website van de ZZg.
Daar leest u ook over een kleurkaartenactie, geïnitieerd door zr. Fa Sie Oen uit Amsterdam, ook
bekend als tante Es. Wij hebben tien kleurkaarten ontvangen. U kunt bij br. Bernhard één
opvragen en dan zelf ermee aan de slag gaan.
Nog niet op deze website staat, dat de EBG Noord-Holland op zaterdag 12 september, tijdens open
monumentendag, in de kerk van Haarlem eten wil verkopen. U kunt een of meerder porties bestellen
en dan op 12 september ophalen. Meer informatie daarover volgt in deze nieuwsbrief.

* In de komende week zal ook de nieuwe Vierklank in uw brievenbus of mailbox liggen. Daarin vindt
u artikelen over wat gemeenteleden uit de afgelopen maanden geleerd hebben, over de besluiten
van de Oudstenraad met betrekking tot de situatie in onze gemeente vanaf 1 januari 2021 en nog
veel andere dingen.
Wij feliciteren alle jarigen van deze week. Wij wensen U Gods zegen toe voor uw nieuwe levensjaar
en dat het u toch op de een of andere manier lukt om door en in uw leven iets van de liefde van God
aan de wereld te laten zien. Dat kan al door gewoon een goed mens te willen zijn of je werk op
een verantwoorde manier te willen doen.
Voor u hebben wij vandaag een oud kerklied gekozen: O Jezus, hoe vertrouwd en goed.
De tekst is nog steeds mooi.
Allen, die ziek zijn, of op een andere manier moeite hebben in hun leven, wensen wij Gods zegen en
nabijheid toe. Soms gaat de weg door het leven door diepe dalen en dan is er geen zicht meer op de
toekomst. Dat is eng en lastig. Dan voelt het goed om een gids te hebben die je voorgaat en de weg
wijst. Een oud lied van de Graaf van Zinzendorf vertelt daarover. Wij wensen u met het lied: Jezus ga
ons voor, deze wereld door, deze gids toe.
Vandaag vragen wij uw gebed voor de mensen die als zendelingen, evangelisten of
ontwikkelingshelpers naar andere landen trekken om daar voor en met kerken te werken. Wij
danken dat steeds weer mensen bereid zijn om hun eigen thuisland te verlaten om het evangelie op
verschillende manieren te verkondigen en mensen bij te staan in nood. Wij bidden dat zij behoed
worden voor ongeluk, ziekte en gevaar. Wij bidden dat de Heilige Geest hen liefde en wijsheid
schenkt om gevoelig te zijn voor wat nodig en mogelijk is, om te zegenen en te doen. Wij bidden dat
zij trouw zijn aan de mensen met wie ze samenwerken.
De zomer neemt langzaam afscheid van ons land. Wij hebben extreme hitte meegemaakt en zware
regenbuien. Soms leek het alsof het weer zijn best deed om verschillende klimaatzones naar ons toe
te brengen. Zeer goed bedoeld voor mensen, die zelf niet mogen reizen. Maar het geeft ook aan dat
de klimaatverandering nog steeds een serieus te nemen probleem is. Wij zullen hier weer aandacht
voor moeten hebben, ook in coronatijd.
Met vriendelijke groet
Stefan Bernhard
(22 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.

