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Geachte zuster, geachte broeder,
Steeds meer burgerlijke gemeenten in Nederland kiezen ervoor om de Sinterklaasoptochten dit jaar
niet door te laten gaan. Wij zullen dit jaar daarom minder Zwarte Pieten op onze straten
tegenkomen. Dat kan, gezien de lang slepende discussie rond racisme en discriminatie, weleens een
positieve uitkomst van de coronatijd kunnen zijn. Wij hopen dat met het ontbreken van Zwarte
Piet eindelijk alle kinderen van Nederland van het kinderfeest begin december kunnen genieten.
Hopelijk zullen er dan ook kinderen bij kunnen zijn en mee kunnen vieren, die nu nog opgesloten
zitten in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Omdat wij in het fort Europa de ellende van
de vluchtelingen en migranten ver van ons verwijderd willen houden, is daar een onhoudbare en
onmenselijke situatie ontstaan. Mensen vragen zich af, hoe Nederland zo harteloos heeft kunnen
worden om zich zo weinig van dit leed aan te trekken.
Misschien is dat ook te gemakkelijk gedacht en kunnen wij ingewikkelde internationale of
maatschappelijke vraagstukken niet op een simpele oproep tot verandering en medemenselijkheid
terugbrengen. In de Bijbeltekst van aanstaande zondag lezen wij echter van een kleine ontmoeting
die een belangrijke verandering tot stand brengt. Het is het verhaal van Zacheüs uit Lucas 19:1-10.
* Morgen, zondag 13 september, houden wij om 13.00 uur een kerkdienst in Hoorn. Daar heeft sinds
maart geen kerkdienst van de EBG meer plaatsgevonden. Wij kijken ernaar uit om de zusters en
broeders uit de regio weer te ontmoeten.
U kunt deze kerkdienst beluisteren via de kerkomroep van de Dorpskerk in Zwaag. Wij zullen geen
video-opname van deze dienst maken. Maar wij zullen zondag wel een korte groet op onze website
zetten en via whatsapp verspreiden voor degenen die thuis blijven.
* 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 in volle gang. In vele EBG-gemeenten zijn juist in dit weekend
activiteiten om geld in te zamelen voor de zending. Zo ook in onze gemeente. Dank aan allen,
die eten hebben besteld en vandaag dit eten zullen ophalen in Haarlem. Het is fijn dat u ook op deze
manier het ZZg wilt ondersteunen. En wij danken de zusters in Haarlem die dit eten voor u
klaarmaken.
Zaterdag 19 september zal vanaf 10.00 uur via de website van het ZZg een online kerkdienst te zien
en mee te vieren zijn. Met deze kerkdienst wordt het zendingsfeest van dit jaar afgesloten.
Voor meer informatie over het alternatief zendingsfeest 2020 zie de website van het ZZg.
* Wij danken voor alle collecten, die wij in de maand augustus konden ontvangen. U heeft in
totaal € 493,60 voor de EBG Noord-Holland gegeven. Voor de diverse doelen van de 2e collecten zijn
in totaal € 415,30 binnengekomen. Voor het kerkgebouw of de kosten van de huur zijn in totaal €
174,95 gegeven. U kunt de collecten ook in de komende weken bij voorkeur via de bank overmaken
naar bankrekeningnummer NL 68 INGB 0000 4713 80 van de Evangelische Broedergemeente in
Haarlem. Geef daarbij aan, voor welke collecte uw geld bedoeld is.

* Het verkoop van de dagtekstenboekjes 2021 is begonnen. Eén boekje kost € 7,00. Dat is duurder
dan afgelopen jaar, maar nog weinig voor een heel jaar bemoediging en zegen. U kunt de boekjes
kopen na de kerkdiensten van onze gemeente of bestellen en ophalen in uw deelgemeente. Neem
daarvoor contact op met de raad van bijstand en informeer daar naar de mogelijkheden.
* Dit najaar zal een online cursus over de geschiedenis van de Broedergemeente plaatsvinden. Hij is
op drie zaterdagen verdeeld. Deze cursus is bedoeld voor zusters en broeders, die zich willen
verdiepen in het verleden van onze kerk en hun basiskennis willen opfrissen. U kunt meer informatie
over de opzet, data en aanmelding vinden op de website van de EBG Nederland.
De jarigen in onze gemeente wensen wij van harte Gods zegen toe. Een bijzonder groet gaat naar
zr. Kühn, die 95 jaar oud mocht worden en naar zr. Wong Swie San, die haar 80e verjaardag viert. Wij
wensen hen en al de andere jarigen in ons midden gezondheid, geluk en vooral geloof hoop en liefde
toe, die ons door het leven kunnen begeleiden en dragen.
Wij wensen u Gods zegen met het lied: God is getrouw.
Het aantal mensen dat positief getest wordt op het Sars-CoV-2 virus stijgt. Wij bidden dat deze
mensen geen ernstige klachten ontwikkelen of goed geholpen kunnen worden. Wij bidden ook voor
de andere zieken in onze gemeente, zoals br. Bipat.
En wij vragen aan God om de zusters en broeders te begeleiden, die een dierbare verloren hebben
en rouwen. Wij leven mee met zr. Gemin uit Enkhuizen die haar man heeft moeten begraven.
Wij wensen u kracht met het lied: De Heer is mijn Herder.
Deze week zijn wij allen opgeroepen om voor de vluchtelingen en migranten, die opgesloten zitten in
de kampen op de Griekse eilanden, te bidden. Zij hebben onze voorbede en solidariteit nodig.
Maar evenzo vragen wij u om te bidden voor de leden van onze regering en van de Eerste en Tweede
Kamer van ons parlement. Zij moeten steeds weer in vele belangrijke kwesties afwegen en beslissen
wat gedaan moet worden. Zij krijgen daarbij veel kritiek over zich heen. Maar ze hebben juist onze
voorbede en steun nodig om te kunnen zeggen en doen wat goed is voor ons en ons land. Wij bidden
voor hen om een scherp geweten, een goed oordeelsvermogen, vrijheid en vrijmoedigheid om voor
het goede te kiezen en de bereidheid om samen te werken tot welzijn van velen.
Volgende week dinsdag is Prinsjesdag. De gouden koets met al haar symboliek gaat naar het
museum. Het blijft echter een belangrijke dag, waarop te zien en te horen is hoe ons land en
onze democratie ervoor staan. Vele gegevens zijn al bekend, maar het blijft een mooi ritueel. Ik wens
dat wij allen er hoop en vertrouwen uit kunnen halen voor de tijd, die voor ons ligt.
Met vriendelijke groet
Stefan Bernhard
(12 september 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.

