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Geachte zuster, geachte broeder,       
Ons land lijkt deze week zenuwachtiger te zijn geworden dan daarvoor. Wij zijn constant aan het 
aftasten welke vrijheden mogelijk zijn en welke beperkingen nodig zijn om het virus onder controle 
te houden.   
Niemand durft het zo te noemen, maar wij oefenen ons op die manier in het ‘nieuwe 
normaal’. Daarbij hebben wij veel uithoudingsvermogen nodig om met afstand en bescherming ons 
sociaal en economisch leven overeind te houden. Het is mooi als de horeca open kan blijven, 
als de club of de soos weer bijeen mag komen en als de sport ons weer voldoende afleiding kan 
bieden. Er hoort echter ook bij dat dit alles aan regels gebonden is.   
In de kerk kijken wij naar de ontwikkelingen en denken na, welke bijeenkomsten op dit moment 
mogelijk zijn. De kerkdiensten vinden weer plaats, in een aangepaste vorm en op een lagere 
frequentie, sommige vergaderingen zijn niet meer langer online. Er komen stemmen op om ook 
enkele kringen weer te laten plaatsvinden. Wij zullen hier goed naar moeten kijken. Er wordt ook al 
verder vooruit gekeken naar de kerst. Hoe zal dat dit jaar gaan?   
Het zijn geen ideale tijden, maar ik wens, dat het u lukt om in deze situatie het hoofd koel en het hart 
warm te houden, zodat wij met rust, reinheid, respect en regelmaat verder kunnen (zoals een oude 
juf altijd benadrukt heeft).  
    
* Morgen, zondag 20 september, begint om 11.00 uur de kerkdienst in Haarlem. Er zijn vele 
aanmeldingen binnen gekomen. Nog kunnen wij iedereen een plek geven. Wij zullen deze kerkdienst 
opnemen en later in de middag via de website en de berichten verspreiden. Zo kunt u van huis uit de 
kerkdienst meebeleven, zij het wat later dan in de kerk.  
  
In de kerkdienst lezen wij het zogenaamde tweede scheppingsverhaal uit Genesis 2. Adam en later 
Eva krijgen daarin hun plek in de tuin, die God heeft aangelegd. Daar vinden de mensen alles wat zij 
nodig hebben om van te leven. Maar het is geen plek om te luieren en uit te rusten. De mens 
heeft de opdracht om de tuin te beheren. Deze tekst nodigt ons uit, om met de ogen van een 
beheerder naar deze wereld te kijken. Dat is iets anders dan met de ogen van een gebruiker.  
   
De data en plaatsen van onze kerkdienst kunt op onze website vinden. Wij verzoeken u om zich voor 
de deelname aan alle 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, die wij in acht moeten nemen, toegestuurd.     
U kunt zich aanmelden via de website via de e-mail of via telefoon 072-5621439    
    
* Vandaag wordt het alternatief zendingsfeest afgesloten. Op de website van het ZZg en van 
de EBGN leest  u meer informatie. Via de link die u daar vindt, kunt u vanaf 10.45 uur de afsluitende 
kerkdienst bekijken.       
    
Op zaterdag 12 september hebben enkele zusters in Haarlem eten verkocht voor de zending. Deze 
actie heeft meer dan € 260 opgebracht. U allen hartelijk dank daarvoor. Deze actie was onze bijdrage 
aan het zendingsfeest van 2020.   
  

* De 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.   
   
* Een bericht uit de Oudstenraad: de voorzitter van de raad, zr. Nancy Bipat-Mokkum, heeft 
aangegeven dat zij tijdelijk haar vrijwilligerswerk in onze gemeente neerlegt. Ze wil zich nu 
concentreren op de mantelzorg voor haar zieke man. Wij wensen haar veel sterkte en zegen voor 
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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.    

deze liefdevolle taak. Dat betekent dat br. Stefan Bernhard als vicevoorzitter haar taken in de 
Oudstenraad tijdelijk overneemt. Zr. Ellen Katoen neemt zitting in het dagelijks bestuur en zr. Astra 
Hoogvliets wordt verantwoordelijk voor de redactie van de Vierklank. Samen met de andere 
vrijwilligers zullen zij het werk voortzetten.   
  

* Op zaterdag 26 september is er weer gebedswacht in onze gemeente. Wij verzoeken u om op deze 
dag voor onze kerk en haar leden te bidden. Hieronder kunt u de onderwerpen downloaden. Wilt u 
deelnemen aan de gebedsketting, neem dan contact op met de coördinatoren in de deelgemeenten.  

• Alkmaar eo: zr. Ilse Tjin-Sie-Baal (072 – 561 8269)  
• Haarlem: zr. Ethel Cairo-Kortram (06-2463 8863)   
• Hoorn: zr. Eunice Plet (0229 – 75 4354)  
• Zaanstad: zr. Mavis Hoogdorp (075 – 670 3423)  

  
Wij wensen allen, die deze week jarig zijn geweest, veel zegen toe. Geniet van de aandacht, die 
de dag met zich meebrengt en van al het goede dat u geschonken wordt. Wij feliciteren vooral 
br. Homoet en br. Williams die beiden een kroonjaar mochten vieren.  
Voor u zingt Yolanda Adams het mooie lied: How Great Thou Art.   
   
Wij condoleren allen die in deze week het droevige bericht hebben ontvangen, dat een dierbare 
overleden is. Wij leven met u mee en wensen u Gods nabijheid toe. Vandaag vindt de crematie plaats 
van br. Bernhard Hoost, de broer van br. Frank Klas.   
En wij wensen de zieken in ons midden toe, dat de Heiland en geneesheer Jezus Christus met u is. Hij 
zal de handen van de mensen om u heen gebruiken om u te helpen en te steunen.  
Wij wensen u allen veel kracht met het lied: One day at a time.   
    
Op 16 september 1741 werd op een synode van de Broedergemeente in London formeel de leiding 
van de kerk aan Jezus Christus overgedragen. Daarvoor bestond het ambt van de generale oudste. 
Maar Leonard Dober gaf toen aan dat dit ambt te zwaar voor een mens was.  Er is daarom in onze 
kerk geen enkele persoon, die zich de leider van de kerk mag noemen. De leiding ligt in de handen 
van Jezus en deze roept mensen op om als groep de kerk te besturen. Wij vragen u daarom vandaag 
te bidden voor allen, die in de besturen van onze kerk werken of als voorgangers leiding geven aan 
delen van het gemeentewerk. Wij bidden, dat zij deze taak als dienst ervaren en invullen en al hun 
werk onder leiding van Jezus Christus mag staan. Wij danken voor de mensen, die zich inzetten voor 
onze gemeente en tijd en energie schenken aan bestuurlijk werk. Wij bidden, dat hun inzet tot zegen 
mag zijn voor de gemeente van Jezus Christus.  
    
Vandaag begint de vredesweek. In veel plaatsen zijn activiteiten gepland om de vrede te bevorderen 
en aandacht te vragen voor de gevaren, die de wereldvrede bedreigen. U kunt op de website van de 
vredesweek meer informatie over de week en een overzicht met alle activiteiten vinden. Ik nodig u 
uit om aandacht te schenken aan de vredesweek, juist nu in deze bijzondere tijd.  
    
Met vriendelijke groet    
Stefan Bernhard    
(19 september 2020)    
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