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Geachte zuster, geachte broeder,          
  
“Ik ben de hele tijd bezig om het hoofd boven water te houden en tot nu toe is mij dat gelukt.”, zei 
iemand laatst tegen mij. Deze zin geeft aardig weer hoe mensen op dit moment vooral bezig zijn om hun zaken 
overeind en hun leven leefbaar te houden. De nieuwe golf van coronabesmettingen helpt daar ook niet mee. Maar 
de zin geeft ook aan, dat wij nog veel kunnen doen en bereiken. Als christenen weten wij bovendien waar wij ons 
vertrouwen in kunnen stellen en kracht uit kunnen putten: God wil ons bemoedigen en steunen. Hij is een machtige 
bondgenoot. Hij trekt ons uit de golven omhoog als wij dreigen te verdrinken.  
Inmiddels heb ik ook mijn eigen coronaregels uit het voorjaar weer in werking gesteld: één- of hooguit twee keer per 
dag het nieuws bekijken om niet ten onder te gaan in de stortvloed van negatieve en alarmerender berichten, een 
keer per dag een flinke wandeling maken om het lichaam beweging en de geest rust te gunnen en drukte en massa’s 
mensen vermijden. Ik hoop dat dit helpt om in deze golf niet kopje onder te gaan.  
    
* Morgen, op zondag 11 oktober, vieren wij een kerkdienst in Hoorn. Omdat er nog niet zo veel aanmeldingen zijn 
voor deze dienst, is er nog voldoende plek in de kerk. Het is fijn om elkaar in de kerk te ontmoeten en wij willen 
graag van de mogelijkheid gebruik maken die ons de Dorpskerk biedt om als EBG een kerkdienst te houden.  
Wij moeten wel enkele maatregelen aanscherpen:  
- Het maximum aantal deelnemers is 30 (de voorganger en organist niet meegerekend).  
- Het is verplicht om een mondkapje te dragen tenzij u er benauwd van wordt.  
- Er mag alleen een kleine groep hardop zingen.  
Wij hopen op uw begrip en medewerking.  
U kunt de dienst vanaf 13.00 uur ook beluisteren via de kerkomroep van de Dorpskerk in Zwaag. 
 
* Afgelopen zondag hebben wij oogstfeest gevierd. Wij danken voor alle oogstfeestgaven en hopen dat u van de 
dienst, de ontmoeting daarna en van het eten heeft kunnen genieten. Helaas is er iets mis gegaan met de uitzending 
via kerkomroep. Wij hoorden achteraf, dat het geluid het niet deed. Onze excuses hiervoor. Mooi was, dat 
medewerkers uit diverse deelgemeente aan deze dienst hebben meegewerkt.   
De datums en plaatsen van onze kerkdiensten kunt u op onze website vinden. Wij vragen u met klem om zich voor 
de deelname aan alle kerkdiensten aan te melden. Dat is belangrijk, omdat wij nu scherper dan daarvoor op het 
maximumaantal bezoekers moeten letten. U kunt zich opgeven 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.       
       
* Voor 31 oktober stond een bezinningsdag in Callantsoog gepland. Door de ontwikkelingen rond corona heeft de 
Oudstenraad besloten om deze dag niet door te laten gaan. Wij vinden het jammer dat wij dit jaar niet bij elkaar 
kunnen komen, maar vinden het toch beter om een jaartje over te slaan. Een korte uitleg over het geplande 
thema ‘geloof en natuurwetenschap - dat bijt elkaar niet’, kunt u in de Vierklank  die op 1 december uitkomt,  
verwachten.  
   
* Wij danken voor uw collecten in de maand september. In totaal zijn via de bank en via de collecten na de 
kerkdiensten binnengekomen: 1e  collecte voor de EBG Noord-Holland: € 335,85;  voor zeven doelen van de 
2e collecte: € 425,45; voor het kerkgebouw in Haarlem of de kosten van de kerkdiensten in de 3e collecte: € 62,60. 
Alle gevers hartelijk dank!   
  
* Een bericht uit de wereldwijde Broeder Uniteit: De Miskito's en Mayangna's horen bij de indigene bewoners van 
Nicaragua. Vele Miskito's en Mayangna's zijn lid van de Broedergemeente. Ze wonen aan de oostkust van het land. 
Door de politiek uit het verre Managua wordt de regio structureel achtergesteld.  Lottie Cunningham Wren, 
zelf Miskito, verpleegster en advocaat, hoort dit  jaar bij de prijswinnaars van de Alternatieve Nobelprijs, de Zweedse 
"Right Livelihood Award". Ze ontving deze hoge onderscheiding voor haar moedige inzet voor Miskito's, met name 
de Miskito vrouwen. Haar onderscheiding is ook een bemoediging voor de groepen uit de Broedergemeente, die zich 
voor de rechten van de indigene bevolking van Nicaragua inzetten.  (met dank aan het weeknieuws van de EBG Zeist) 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11386
https://www.ebgnh.nl/nieuws/
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mailto:kantoor@ebgnoordholland.nl


Klik hier voor de webversie   / 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 

  
Wij feliciteren alle jarigen in onze gemeente.  Wij wensen u toe, dat het geloof een betrouwbare gids en een houvast 
in uw leven is. Als christenen zijn wij niet gevrijwaard van ziekte of andere rampen. Maar wij kunnen ons laten 
bemoedigen en leiden hoe wij in moeilijke situaties overeind blijven en van de mooie momenten volop kunnen 
genieten. God wil ons deze levenskunst leren.  
Wij wensen u een mooie dag toe met : O happy day, gezonden door Aretha Franklin  
  
De ziekenhuizen schalen de regulieren zorg af, zodat zij voldoende ruimte hebben voor de covid-19 patiënten. Dat 
is een zorgelijke ontwikkeling, want de besmettingen lopen op en de wachtlijsten voor andere 
behandelingen worden langer. Iedere zieke heeft aandacht en zorg nodig  Wij wensen u Gods zegen toe, ongeacht of 
u een acute of een niet-dringende behandeling nodig heeft, zodat u de passende zorg kunt ontvangen.  
Vorige week hebben wij uw gebed gevraagd voor Josta Hoogdorp. Inmiddels is zij overleden. Wij wensen haar 
moeder en overige familieleden veel sterkte en zegen toe voor het afscheid komende week. Ook andere zusters en 
broeders hebben berichten ontvangen, dat een dierbare overleden is. Moge God u met de mantel van Zijn liefde 
omvangen en weer op weg helpen na dit verlies.  
Wij wensen u Gods zegen toe met het lied: Precious Lord, take my hand, gezongen door Mahalia Jackson  
   
Wij vragen vandaag uw gebed voor onze Partnergemeente Neuwied in Duitsland. Een keer in de twee maanden 
wisselen wij gebedsonderwerpen uit. De predikanten van Neuwied, zr. Karen Wilson, vraagt aan ons om voor het 
volgende te bidden:  

• Bid dat de zusters en broeders de corona-regels kunnen volgen, en daarin opmerkzaam en begripvol zijn. Tijdens 
de kerkdiensten en samenkomsten worden strikte protocollen gevolgd. Dit is niet altijd gemakkelijk om vol te 
houden. Maar met deze maatregelen kan wel bijna het gehele gemeentewerk doorgaan. Bid voor ons om kracht 
en de Heilige Geest, dat Hij ons steeds weer duidelijk zal maken dat de gemeenschap niet ontstaat door het 
gezellige samenzijn tijdens het koffiedrinken, maar door Christus.   

• We zijn dankbaar. Het is oogstfeest. We hebben dit afgelopen week kunnen vieren in een zeer 
mooie gezinsdienst.   

• Onze kerkmuziek (orgel, koor, blazers) gaat verder met alle beschermende maatregelen. Ook hier hebben we 
voorbede nodig en zijn we dankbaar voor wat er mogelijk is: zelfs bij een begrafenis. Het koor zingt buiten en de 
zang wordt uitgezonden in de kerkzaal.  

• Sinds 1 oktober hebben we een nieuwe rentmeester: Michael Pfannkuche. Bid voor hem en zijn familie, voor een 
nieuw begin en voor zijn werk, dat hij een zegen zal zijn voor ons en dat wij als kerk een zegen zullen zijn voor 
hem. Br. Pietzner, onze huidige rentmeester, gaat op 1 december met pensioen (tot die tijd werken de twee 
samen). Bid ook voor hem. De overgang van het beroepsleven naar het pensioen is niet gemakkelijk - zeker niet 
na 32 jaar lang werken in de EBG Neuwied. Wij zijn dankbaar voor zijn lange staat van dienst en nemen afscheid 
van hem op het Ouderenfeest (15 november).  

• Samen bidden we voor ons jeugdwerk in onze landen: de reguliere herfstbijeenkomst van de jeugdwerkers en 
vrijwilligers kan plaatsvinden - met veel beschermende maatregelen. Op deze bijeenkomst wordt altijd het 
programma voor het volgende jaar gepland. Maar in deze tijden kan er niet zoveel gepland worden. Maar God 
kan veel dingen anders plannen. Jammer is het, dat geen jongeren uit 
Nederland naar de bijeenkomst mogen komen. En natuurlijk bidden we dat er niemand besmet raakt.  

Deze week begint de herfstvakantie. In de krant las ik de vraag, waar je als Nederlander nog welkom bent. Misschien 
is het niet eens zo wijs om op reis te gaan en moeten wij het liever dichtbij zoeken. Hoe dan ook wens ik u een goede 
vakantie toe, als u de ruimte en tijd daarvoor kunt nemen.  
 

 
  
  

Met vriendelijke groet       
Stefan Bernhard       
(10 oktober 2020)       
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