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Geachte zuster, geachte broeder,    
Europees voetbal, tennis en Formule 1 bieden al enkele weken de nodige afleiding. Nu komt de Tour 
de France er ook nog bij. De mooiste bijzaak van de wereld, zoals de commerciële sport soms 
genoemd wordt, kan ons helpen om de zinnen te verzetten en niet constant met covid-19 bezig te 
zijn.  
Het is echter belangrijk dat de sport ons ook op een andere manier helpt en ons de goede 
voorbeelden geeft. Het is daarom goed als bekende sporters met mondkapje optreden en zo het 
belang van afstand en bescherming duidelijk maken. Het is goed als teams uitdragen dat zij geen 
discriminatie en racisme dulden, ook al moeten er wedstrijden daarvoor gestaakt worden. Het is 
goed als de sport op de buis ons aanmoedigt om zelf actief te worden. Beweging helpt het lichaam 
om gezond te blijven en ondersteunt het immuunsysteem.  
  
In de Bijbel vinden wij weinig over sport en gezonde levensstijl, maar veel over de juiste innerlijke 
houding. Beide horen bij elkaar. Zondag horen wij in de schriftlezing uit de eerste Korintiërsbrief de 
mooie zin: Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden 
woont. In hoofdstuk 3 slaat deze vergelijking op de gemeente en het geestelijke leven van de 
mensen. In hoofdstuk 6 gebruikt Paulus hetzelfde beeld om duidelijk te maken dat wij ook met ons 
lichaam verstandig en zuinig om moeten gaan. Want dit lichaam is een tempel waarin de heilige 
Geest woont. Goed om over na te denken, als u de volgende keer actief of passief met sport bezig 
bent.  
     
* Op zondag 30 augustus houden wij nog eens een online kerkdienst, die wij van tevoren opgenomen 
hebben. De overdenking is deze keer een oude legende. De collecte is bestemd voor de diaconie van 
onze gemeente. Dat is de plek waar wij mensen in materiële nood bijstaan en helpen.  
   
* Vanaf september houden wij weer meer kerkdiensten in onze gemeente offline en minder online. 
De Oudstenraad heeft het voorstel goedgekeurd om met ingang van 6 september op elke zondag een 
kerkdienst met bezoekers te houden. Het rooster voor september is als volgt:  
- 6 september: 13.00 uur in Alkmaar,  
- 13 september: 13.00 uur in Hoorn,  
- 20 september: 11.00 uur in Haarlem,  
- 27 september: 13.00 uur in Zaandam.  
Tijdens de kerkdiensten zullen de nodige RIVM maatregelen in acht worden genomen. Wij vragen u 
om zich voor de deelname bij zr. Bonoo op te geven. Graag tot uiterlijk vrijdag voorafgaande aan de 
kerkdienst. Na uw aanmelding krijgt u een bevestiging met de richtlijnen toegestuurd.  
U kunt zich aanmelden via de website via de e-mail of via telefoon 072-5621439.  
  
Dat betekent wel, dat wij minder kerkdiensten online kunnen aanbieden. Er zal nog maar één dienst 
per maand opgenomen en via de website of whatsapp verspreid worden en dat is de dienst in 
Haarlem. Wij hebben niet in elke deelgemeente de deskundige vrijwilligers kunne vinden om de 
kerkdienst op te nemen.   
  
* Op zondag 6 september zullen wij tijdens de kerkdienst zuster Saskia Treu als pastoraal werker 
namens de EBG Nederland bevestigen. Zr. Treu woont in Aduard dichtbij Groningen. Ze heeft in de 
afgelopen maanden in onze gemeente stage gelopen en is in kerkdiensten voorgegaan. Na haar 
theologische opleiding heeft zij vanuit de EBG een zogenaamde ‘kerkelijke zending’ gekregen, zodat 
zij als Geestelijke verzorger in de Thuiszorg en voor Nederlandse gedetineerden in het buitenland kan 
werken. Met de bevestiging willen wij haar Gods zegen voor dit werk toewensen. Meer over haar 
werk kunt u vinden op de facebookpagina van Inclu-zin  
 

* Graag herinneren wij u aan de kleurkaartenactie van het ZZg. U kunt bij br. Bernhard een kleurkaart 
opvragen om geld in te zamelen voor het zendingsdoel 2020. Het geld is bestemd voor een 
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NB: U ontvangt deze brief omdat u als lid of vriend ingeschreven staat in de ledenadministratie van de EBG Noord-Holland. 
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noodfonds, waaruit EBG gemeenten en provincies wereldwijd ondersteund kunnen worden, als zij 
door de covid-19 epidemie zelf in problemen zijn geraakt of hulp willen bieden aan mensen in nood.   
  

Op zaterdag 12 september kunt u ook op een ander manier de zending ondersteunen. In de kerk in 
Haarlem zal dan eten verkocht worden. De opbrengst gaat naar het ZZg.  Voor € 5,00 kunt u een 
portie nasi of bami kopen. U moet het eten wel van te voren bestellen bij zr. Astra Hoogvliets 
(06 1833 4970). Graag uw bestelling vóór donderdag 10 september opgeven! En u moet de bestelde 
porties op zaterdag 12 september tussen 12.00  en 16.00 uur in de kerk in Haarlem zelf ophalen.  
  
Voor meer informatie over het alternatief zendingsfeest 2020 zie de website van het ZZg. 
  
* Het is helaas niet gelukt om de nieuwe Vierklank al deze week bij u te bezorgen.  U kunt hem  de 
komende week verwachten.   
  
* Hartelijk dank voor de alle felicitaties, die ik met mijn verjaardag afgelopen vrijdag van u mocht 
ontvangen. Ik heb de berichten en kaarten niet geteld, maar het aantal komt zeker in de buurt van 
55.   
  

Wij feliciteren alle jarigen van deze week. Met name de bigi jari’s wensen wij Gods zegen toe: zr. 
Hoost, die 80 jaar oud mocht worden, zr. Romana Cruden en br. Stefan Bernhard. Wij weten niet wat 
ons in een nieuw levensjaar te wachten staat.  Maar wij weten dat wij de uitdagingen en de 
moeilijkheden niet alleen hoeven te overwinnen.  En wij kunnen ook op vertrouwen, dat wij de 
wijsheid ontvangen om goed te leven.   
Wij feliciteren u met een lied uit het liedboek van de Protestantse kerk over de wijsheid: Zoek de 
wegen van de wijsheid  
  
Zr. Madiredjo, zr. Hoost, zr. Rijssel en zr. Esajas zijn gemeenteleden, die in de afgelopen weken 
afscheid moesten nemen van een geliefde familielid. Wij wensen u en alle overige 
gemeenteleden, die rouwen, Gods nabijheid toe. Het is zwaar om een dierbare te moeten begraven, 
vooral als de dood onverwacht komt. Wij wensen dat de Heer u troost biedt, ook door de mensen 
om u heen.  
Zr. Conrad en br. Bipat en al de andere zieken in onze gemeenten wensen wij beterschap 
en steun toe. De Heer kan genezen en kracht bieden, juist in situaties die zwaar te dragen zijn.   
Berget Lewis zingt voor u de spiritual Nobody knows the trouble I’ve seen. 
   
Vandaag vragen wij uw gebed voor de mensen onder ons of in onze omgeving, die moeite hebben 
om met de beperkingen en regels om te gaan, die ons nu worden opgelegd. Deze regels zijn nodig 
om ons voor een nieuwe besmettingsgolf te beschermen. Maar mensen komen in opstand tegen de 
beperkingen van hun vrijheid of rechten. Soms zien zij het nut van de regels niet in, soms zijn zij niet 
bereid om zich aan de aanwijzingen van anderen te onderwerpen en soms zijn zij niet in staat om de 
gevolgen van hun handelen te overzien.  
Wij bidden om geduld en begrip voor wat nodig is. Wij bidden om helderheid en de juiste maat bij 
het afkondigen en handhaven van de regels. Wij bidden om wijsheid bij de nodige afwegingen en 
besluiten. 
 

Met deze week loopt de augustusmaand af. Wij hebben op verschillende manieren nagedacht over 
wat kerkzijn voor ons betekent - vanuit de geschiedenis, vanuit de wereldwijde kerk en over de 
mogelijkheden en onmogelijkheden, die de corona-epidemie bieden. In het nieuwe seizoen moeten 
wij dat met elkaar in praktijk brengen. Ik wens ons allen veel zegen daarvoor.  
  
Met vriendelijke groet 
Stefan Bernhard 
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