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Geachte zuster, geachte broeder,     
De kinderen in Nederland zijn het gelukkigst in vergelijking met de kinderen in 
andere welvarende landen -  dat is de uitkomst van een recent onderzoek van Unicef. Dat stemt 
dankbaar, want blijkbaar doen wij het als samenleving en als opvoeders nog niet zo verkeerd. 
Maar wie met kinderen omgaat, weet ook dat dit beeld niet voor iedereen opgaat en dat ‘geluk’ een 
vrij subjectief gegeven is.  
Het rapportcijfer dient dan ook van een bijsluiter te worden voorzien, waarin staat dat wij de 
kinderen in ons land, die in relatieve armoede leven en geen deel kunnen nemen aan de vele 
activiteiten, omdat er geen geld voor is, niet over het hoofd mogen zien. Wij moeten ons blijven 
bekommeren om de kinderen en jongeren, die lijden onder de druk die de maatschappij op ons 
legt. Wij moeten blijven omzien naar de kinderen, die door misbruik en geweld verminkt worden aan 
lichaam en ziel. En er zijn nog meer van deze uitdagingen.  
De tekst voor de nieuwe week geldt dan ook met de blik op onze kinderen en jongeren: ‘Jezus 
zegt: Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, 
dat hebben jullie voor Mij gedaan.’  
  
* Morgen, op 6 september, komen wij om 13.00 uur  voor een kerkdienst in Alkmaar bijeen. Allen, 
die zich daarvoor hebben aangemeld, hebben inmiddels een bevestiging ontvangen.  
U kunt deze kerkdienst volgen via de kerkomroep van ‘De Blije Mare’.  Op onze website vindt u later 
op zondag ook een opname van de dienst.  
De liturgie kunt u hier vinden en meevieren. Daarin staan ook de collecten vermeld   
  
* Met ingang van 1 september vieren wij weer meer kerkdiensten op locatie. Over de kerkdiensten in 
de komende weken kunt u op de website meer informatie vinden:   
Wij verzoeken u om zich voor de deelname aan de kerkdiensten te blijven aanmelden. Dat kan bij zr. 
Bonoo. Graag tot uiterlijk vrijdag voorafgaande aan de kerkdienst. Na uw aanmelding krijgt u een 
bevestiging met de richtlijnen toegestuurd, die wij in acht moeten nemen.   
U kunt zich aanmelden via de website via de e-mail of via telefoon 072-5621439  
  
*Het alternatief zendingsfeest is begonnen. Vooruitlopend op 19 september, wanneer een digitaal 
feest zal plaatsvinden, besteden alle gemeenten van de EBGN aandacht aan de zending.   
  
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 
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 andere 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 www.zzg.nl/zendingsfeest  
  
* Denkt u erover na om belijdenis te doen in de EBG of wilt u uw geloof een nieuwe impuls geven, 
dan kunt zich aanmelden voor de belijdeniscatechese. Dit jaar zullen de lessen vooral online 
plaatsvinden. Voor aanmelding en informatie kunt u contact opnemen met br. Bernhard (06 3038 
3882 of s.bernhard@ebg.nl)  
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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. Heeft u vragen over deze inschrijving of wilt u iets wijzigen, dan kunt u a.u.b. 
contact opnemen met ledenadministratie@ebgnoordholland.nl.  

* Vanaf dinsdag, 15 september begint het diaconaal spreekuur weer. U kunt dinsdag bellen of 
appen met het nummer 023-531 2730. Br. Bernhard zal u dan te woord staan en u desnoods 
doorsturen naar gemeenteleden, die u verder kunnen helpen.   
  
* In het voorjaar van 2020 hebben de predikanten van de EBGN over pastoraat rond het levenseinde 
gesproken. Wij merkten dat dit onderwerp leeft in onze gemeente. In het pastoraat hebben wij vaak 
met de vragen rond sterven en dood te maken. Bij dit thema kwamen dan ook de ervaringen uit de 
gemeente ter sprake. De bezinning van de Raad van Kerken uit 2018 met als titel ‘Nu ik oud word -
 vragen bij de laatste levensfase’ bood daarnaast achtergrondmateriaal voor onze overleggingen. Uit 
de gesprekken is een verklaring voortgekomen. Wij bieden deze aan de gemeenten en werkgroepen 
van de EBGN aan. U kunt deze verklaring hier downloaden:  
  
Wij feliciteren alle jarigen van deze week. Zr Afiba Plet, zr. Boëtius en zr. Iijzer mocht 
een bigi jari vieren. Wij wensen u en al de andere jarigen onder ons toe, dat de Heer met u is op al de 
wegen, die u door het leven gaat. Hij moedigt ons ook aan om onze plek in deze wereld in te 
nemen en zijn handen en voeten te zijn om zijn liefde aan de mensen te tonen.   
Voor u het lied: My Jesus, my Saviour  
  
In deze week wensen wij de zusters en broeders, die van een operatie herstellen, Gods zegen toe.  
Zr. Loswijk, zr. Stap en zr. Vyent zijn na een knieoperatie bezig met revalidatie. Zr Conrad herstelt van 
een hartoperatie. Zij  en al de andere zieken en herstellenden in onze gemeente, wensen wij Gods 
nabijheid en zegen toe.  
Degenen onder ons, die een dierbare moesten begraven, wensen wij de steun en de liefde toe, die 
kan troosten. God ziet uw tranen, maar Hij wil ze ook afwissen.   
Voor u het lied: He will find a way for me.   
  
Vandaag vragen wij uw gebed voor de leden van de Broedergemeente in Letland en Estland. Door de 
onrust in Belarus en de Oekraïne en de dreigingen vanuit Rusland is er bezorgdheid in deze landen, 
hoe de vrijheid behouden kan worden. Tegelijkertijd leven de mensen mee met de bewegingen in de 
buurlanden die zich inzetten voor meer democratie en vrijheid.  
De Broedergemeente in Letland en Estland is vooral georganiseerd in kleine kringen van leden van de 
Lutherse kerk. Ze wil christenen ondersteunen en toerusten voor de navolging. Dat gebeurt 
door Bijbelstudie, conferenties en jeugdkampen. In Letland ondersteunt de Broedergemeente ook 
een basisschool met internaat in Kalna, in het oosten  van het land en zet zich in voor behoud van het 
erfgoed van de Broedergemeente.  
Wij danken dat de oude traditie van onze kerk in deze landen nog levend en vruchtbaar is. Wij 
bidden om kracht voor de verantwoordelijken en dat hun werk dienstbaar mag zijn voor de andere 
kerken en christenen in hun omgeving.  
  
September is meestal een drukke maand. Na de vakantiemaanden starten vele activiteiten weer op.  
Dit jaar is er meer dan anders van ons gevraagd om dat voorzichtig en verantwoord te doen, omdat 
de dreiging van een nieuwe uitbraak van covid-19 boven ons hoofd hangt.  
Wij wensen u veel zegen toe voor uw werk en uw leven in deze tijd.   
 

  
Met vriendelijke groet  
Stefan Bernhard  
(5 september 2020)  
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