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Geachte zuster, geachte broeder,
Deze week werd in Wieringermeer een nieuwe windpark geopend. De stroom, die daar duurzaam
geproduceerd wordt, gaat voor 60% naar het Datacentrum van Microsoft en anderen in
Middenmeer. Dat komt goed van pas, want door de opleving van het coronavirus moet er weer meer
online en op afstand gewerkt en geleerd worden. En dat kan nu iets milieuvriendelijker dan
daarvoor.
Op zondag vieren wij Oogstfeest. Vroeger was dat vooral een feest waarin de dank voor de oogst op
de voorgrond stond. Deze oogst werd gedeeld: met God, met de kerk en met elkaar. Het was ook een
belangrijk moment om voor de kerk geld in te zamelen. Sinds enkele jaren is daar nog een aspect
bijgekomen: de zorg voor elkaar en voor de schepping. Met het Oogstfeest gaat het niet meer alleen
om de rijkdom zo goed mogelijk te verdelen, maar ook om de aarde niet uit te putten en de basis van
ons leven niet te vernietigen. Naast de vreugde over wat wij ontvangen, staat ook de zorg voor wat
nodig is om te leven. Het een kan niet zonder het ander.
* Het Oogstfeest vieren wij zondag in Alkmaar. De kerkdienst begint om 13:00 uur en duurt
omstreeks 45 minuten. Daarna zullen de oogstfeestgaven verloot worden. U kunt ook het van te
voren bestelde eten meenemen en andere dingen kopen, zoals bij voorbeeld het nieuwe
dagtekstenboekje 2021.
Net als in andere jaren willen wij in de kerk de oogstfeestgaven neerzetten. Wij verzoeken u daarom
groenten en fruit of ander producten 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.
U kunt de dienst vanaf 13.00 uur ook beluisteren via de kerkomroep van de ‘Blije Mare’ in Alkmaar.
* Op 28 september heeft de regering nieuwe maatregelen tegen corona afgekondigd. Omdat wij in
onze kerkdiensten de regels over afstand en hygiëne goed in acht nemen en nog steeds minder
bezoekers hebben dan toegestaan is, kunnen wij met de kerkdiensten ook in deze situatie
doorgaan.
De mondkapjes zijn een belangrijk onderwerp van gesprek geworden in ons land. Daarom nog eens
onze regel: wij vragen u om bij het binnenkomen en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen,
dus overal waar u niet altijd 1,5 meter afstand kunt houden. Breng a.u.b. uw eigen mondkapje mee.
De datums 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 072-562 1439.
* Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, over wat u bezig houdt of waarover u zich zorgen
maakt in deze tijd, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt bellen, appen, mailen
met de contactpersonen in de deelgemeenten of met de predikant. U vindt de adressen in de
Vierklank of op onze website onder contact.

* Van 23 tot en met 25 oktober vindt de digitale conferentie “Broedergemeente for Future” in het
kader van het conciliair proces plaats. U vindt meer informatie op de website van de EBG Nederland.
In het uitnodigingsschrijven staat onder meer: Omdat we fysiek niet bij elkaar kunnen komen, willen
we onderdelen van het geplande programma digitaal aanbieden. Daarbij staat voorop: Veel
mensen moeten gemakkelijk kunnen deelnemen, en wij moeten consequent meertalig
kunnen vergaderen. De taal mag geen belemmering zijn! U bent van harte welkom om u op te geven
voor deelname.
* De repetities van ons kerkkoor zijn weer van start gegaan. Het kerkgebouw in Haarlem biedt
voldoende ruimte om, op afstand van elkaar, te zingen en de bijdrage aan de kerkdiensten voor te
bereiden. Daarbij worden de adviezen van het RIVM opgevolgd, zoals bijvoorbeeld zorgen voor een
goede ventilatie en niet te lang achter elkaar zingen. Wilt u aansluiten bij het koor, dan brengen wij u
graag in contact met br. Marcel Hessen, de dirigent.

Verjaardagen zijn in deze tijd meestal ingetogener dan anders. Maar dat hoeft niet te betekenen dat
zij minder belangrijk zijn. Alle jarigen van deze week wensen wij Gods zegen toe. Tel uw
zegeningen en u zult versteld staan, hoeveel het zijn. Laat u verrassen door de liefde en aandacht van
de mensen om uw heen en blijft u gericht op de wereld, die u nodig heeft.
Wij feliciteren u met het lied: Tel uw zegeningen, gezongen in de Grote of St. Bavokerk in Haarlem.
Er is nu weer meer aandacht voor de mensen, die aan covid-19 lijden of met het virus besmet
raken. Wij wensen allen, die in quarantaine verblijven of die ziek geworden zijn, veel sterkte
toe. Maar er zijn ook zusters en broeders, die door andere oorzaken ziek geworden zijn. Wij wensen
dat u zich vrij en veilig voelt om de dokter op te zoeken en dat u altijd de nodige hulp ontvangt, die u
nodig heeft. Wij bidden zo bijvoorbeeld voor de neef van zr. Ethel Cairo-Kortram, die in Suriname na
een zwaar ongeluk in het ziekenhuis ligt en voor zuster Josta Hoogdorp (Zaandam).
Allen, die in de afgelopen dagen een droevig bericht over een overlijden hebben ontvangen, wensen
wij Gods nabijheid toe. Wij denken bijvoorbeeld aan zr. Hanna Esajas en haar familie, die een neef
verloren hebben.
Wij wensen u Gods nabijheid toe met een moderne versie van Psalm 121: Ik sla mijn ogen op en zie,
de hoge bergen aan.
Wij vragen vandaag uw gebed voor de werknemers, die over reorganisatieplannen en ontslagrondes
horen. Deze berichten brengen onzekerheid en spanningen met zich mee. Wij bidden voor de
mannen en vrouwen, die vrezen voor ontslag en vragen om kracht en om ondersteuning door God in
deze voor hen onzekere tijd. Wij vragen u ook om gebed voor de ondernemers en de werkgevers,
die hun bedrijf door deze economische moeilijke tijd moeten leiden en hun personeel een veilige
werkplek willen bieden. Wij bidden om wijsheid en moed om te doen wat nodig is en om de liefde
van God om daarbij de mensen niet uit het oog te verliezen.
Deze week is ook de Black Achievement Month van start gegaan. Een maand lang worden de
bijdragen van Peoples of Color aan onze samenleving voor het voetlicht gehaald. Sommige daarvan
zult u al kennen, maar er is vast ook nog veel voor u te ontdekken. Op de website van de
organisatie vindt u het hele programma. Omdat er coronatijd is, zullen delen daarvan online
plaatsvinden. Ik wens u veel plezier bij de ontdekkingstocht, juist nu.
Met vriendelijke groet
Stefan Bernhard
(3 oktober 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.

