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Geachte zuster, geachte broeder,        
  
Na enkele mooie dagen is het nu wat natter en kouder geworden. De bladeren beginnen te vallen en 
de verwarming moet weer aan. Dat betekent ook dat ons leven zich langzaam weer naar binnen 
verplaatst. Dat maakt het naleven van de coronamaatregelen aan de ene kant gemakkelijker, want je 
bent niet meer zo in de verleiding om in grote groepen buiten bij elkaar te komen. Aan de andere 
kant wordt het ook een stuk lastiger, want in de woonkamer kan je niet zo goed afstand houden als 
je toch gasten ontvangen of je vrienden ontmoeten wilt. Het leven wordt er niet gemakkelijker door.  
  
Tijdens de kerkdienst van aanstaande zondag lezen wij een stuk uit de 2e Timoteüsbrief van 
Paulus. Het spreekt over het nieuwe leven dat ons gegeven is door de opstanding van Jezus Christus. 
Hoe kan je dat leven nu zien, meemaken en vieren, als de dagen korter en eenzamer worden? Hoe 
kunnen wij de hoop op een opstanding vasthouden als nu een tweede golf er lijkt aan te komen? De 
christenen uit de eerste eeuw hebben het ons voorgeleefd hoe je de hoop kunt vasthouden als de 
omstandigheden moeilijk zijn. In de brieven van het Nieuwe Testament hebben zij hun ervaringen 
vastgehouden. Wij kunnen nu daarvan profiteren.  
  
* Op de vierde zondag van september, 27  september, vieren wij om 13.00 uur een kerkdienst in 
Zaandam. Het is in deze deelgemeente de eerste kerkdienst sinds het begin van de corona-uitbraak 
in maart. Wij zijn blij met de vele aanmeldingen en wensen allen een gezegende en veilige dienst toe. 
In de dienst gaat br. Bernhard voor en zr. Bernhard zal de liederen op de piano begeleiden. Helaas 
kunnen wij deze kerkdienst niet opnemen of op een andere manier uitzenden. Op zondag 
verspreiden wij wel een korte groet uit onze gemeente aan allen, die zich vanuit hun huis met ons 
verbonden voelen.  
   
De data en plaatsen van onze kerkdiensten kunt u 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     
     
* Op zondag 4 oktober vieren wij in Alkmaar het Oogstfeest. Het zal dit jaar het enige Oogstfeest in 
de EBG Noord-Holland zijn. Daarom zullen ook zusters en broeders uit meerdere deelgemeenten 
daaraan meewerken.   
  
Net als in andere jaren willen wij in de kerk de oogstfeestgaven neerzetten. Wij verzoeken u daarom 
groenten en fruit of ander gaven mee te nemen. Wij willen de gaven aan het eind van 
de kerkdienst in kleine porties verloten. De loten kosten € 2,00  per lot of € 5,00  voor 3 loten. U kunt 
de loten zondag kopen.   
  
Omdat wij nu voorzichtig moeten zijn en niet te lang in de kerk kunnen blijven, vragen wij u om 
deze gaven alvast in kleine pakjes te verpakken (op een bord of in een mand met folie daaromheen). 
Dan hoeven de gaven niet nog een keer aangeraakt en verpakt te worden en kunnen wij ze meteen 
zo meegeven.   
  
Na het Oogstfeest zullen in de hal van de Blije Mare ook enkele tafels zijn, waar u producten uit de 
tuin van Haarlem, dagtekstenboekjes 2021 en andere EBG spullen of porties eten kunt kopen.   
  
U kunt het volgende kopen:  

• bakkeljauw moksi alesi (€ 5,00 per portie)   
• gele pesi moksi alesi (€ 5,00 per portie)  
• pap (€ 2,50)  
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Wilt u a.u.b. tot donderdag 1 oktober aan zr. Esther Bonoo opgeven hoeveel porties moksi alesi en / 
of pap u wilt kopen? Dan staan deze zondag voor u klaar en houden wij dan ook niets over.   
  
En nog een vraag in verband met het Oogstfeest. In de laatste vierklank heb ik over Psalm 136 verteld 
en gevraagd welke regel u aan de psalm zou willen toevoegen. Stuur mij a.u.b. deze korte 
zin, zodat wij hem op kunnen nemen in de openingspsalm van 4 oktober.   
  
  
* Op 9 oktober staat de volgende Oudstenraadsvergadering op de agenda. U heeft in deze week een 
brief ontvangen waarin wij de besluiten over EBGNH 2.0 op een rij hebben gezet en de verandering 
per 1 januari 2021 hebben uitgelegd. Als u nog vragen of opmerkingen bij deze brief heeft, dan kunt 
u die het beste nog voor de Oudstenraadsvergadering sturen naar het e-mailadres van de raad.    
  
* Op 31 oktober plannen wij een bezinningsdag voor de vrijwilligers in onze gemeente. Het thema is: 
‘geloof en wetenschap -  dat bijt elkaar niet’. De leden van de Raden van bijstand ontvangen 
daarvoor binnenkort een uitnodiging. Ook andere vrijwilligers zijn van harte welkom om zich op te 
geven. Wij komen bij elkaar in Callantsoog. De dag vindt plaats in het Fletcher-Hotel in Callantsoog. 
Het programma begint om 10.00 en wij eindigen om 17.30 uur met een diner. De kosten zijn € 50,00 
per persoon.  
  
  
Een verjaardag is een feestelijk gebeuren, ook in deze tijd van corona. Daarom wensen wij alle 
jarigen, dat zij van hun feestdag mochten genieten en dat u met deze dag de kracht van het leven en 
de verbondenheid met de mensen om u heen heeft kunnen vieren. Maar ook als dat niet mogelijk 
was, dan is de Schepper van het leven toch aan uw zijde en zal de blijde boodschap van zijn Evangelie 
ook voor u te horen zijn.   
Wij feliciteren u met het lied Blessed Assurance, gezongen door CeCeWinans  
     
Wij wensen allen die ziek zijn, veel sterkte toe en allen die rouwen, de troost die u op dit moment 
nodig heeft. In deze week een bijzondere groet aan allen, die het moeilijk vinden om aan het leven 
deel te nemen, omdat zij bang zijn voor besmetting of omdat zij zich moe of uitgeput voelen 
door verkoudheid of griep. Wij wensen dat u de weg naar buiten en terug naar het leven kunt 
vinden.  
Voor u zingen Callie Day en Lan Wilson de gospel: I know the Lord will make a way for me.  
  
     
Vandaag, op 26 september houden wij gebedswacht in onze gemeente. Klik hier om de 
gebedsonderwerpen te downloaden. Wij hebben het gebed hard nodig in deze tijd, om elkaar niet 
kwijt te raken en om als kerk op de goede weg te blijven. Daarom het verzoek aan u om voor de EBG 
en haar leden te bidden. God zal uw gebed zegenen.  
 
     
Van 1 t/m 8 oktober vindt in ons land de week tegen de eenzaamheid plaats. Vele maatschappelijke 
organisaties organiseren activiteiten om eenzame mensen op te zoeken en uit hun isolement te 
halen. Vanuit de kerken doen wij dat het hele jaar door. Maar het is zeker goed om in deze 
week extra aandacht daaraan te schenken. Daarom de vraag aan ons allen: wie maakt u in deze week 
blij met een bezoek, een gezamenlijke activiteit of een telefoontje?  
 
Met vriendelijke groet     
Stefan Bernhard     
(26 september 2020) 
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