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Geachte zuster, geachte broeder,           

Het jaar loopt ten einde en daarom komen ook de diverse verkiezingen op gang. Ik bedoel nu niet de 

verkiezing in de VS die de hele wereld het corona-virus even laat vergeten, maar de verkiezingen van 

het woord van het jaar. In Duitsland is al het woord van het jaar 2020 van de jeugd bekendgemaakt. 

Het is het Engelse woord ‘lost’. Sommigen vinden het schandalig dat het geen Duits woord is 

geworden, maar het is wel een woord waar je diep over kunt nadenken. Wat zijn wij allemaal in dit 

jaar kwijtgeraakt? En hoe ver zijn wij verdwaald of afgedwaald van waar het eigenlijk om gaat? 

Minimaal deze twee kanten kan je met dit woord op.  

Ik hoop niet, dat de jongeren zich als een verloren generatie beschouwen. Wij zullen met hen samen 

de weg, die naar de toekomst leidt, weer moeten vinden. En wij zullen de tijd, die wij nu niet ten 

volle uit kunnen leven, ten minste kunnen gebruiken om na te denken waar het niet goed gaat in 

onze wereld en wat wij beter zouden moeten doen.  

Aanstaand weekend vindt de EBG conferentie ‘Broedergemeente for future’ plaats. Ook weer zo een 

modieuze term. De inhoud is minder spectaculair. Het gaat gewoon om wat wij in onze kerk en 

vanuit onze kerk kunnen doen, dat onze aarde en haar bewoners een toekomst hebben. Zodat het 

leven niet verloren gaat.   

* Morgen is de 19e zondag van Trinitatis. Wij houden dan een kerkdienst in Haarlem. Het woord voor 

de zondag en de nieuwe week luidt: ‘Genees mij, HERE, dan zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik 

geholpen zijn.’, uit Jeremia 17:14 (NBG). Wij zullen ook een kort video met een groet rondsturen.   

* De kerkdienst op 25 oktober zal in Zaandam gehouden worden. U kunt zich graag daarvoor 

opgeven. Deze kerkdienst zal op twee verschillende manieren een interessant ‘staartje’ krijgen:    

Ten eerste zal zr. Haydie Benjamin eten verkopen. Het aanbod is: Javaanse bami (€ 5,00),  broodje 

hete kip (€ 2,50)  en gember (€ 2,00)  U moet wel van te voren bestellen als u iets wilt meenemen. U 

kunt uw bestelling bij zr. Jetty Tauwnaar plaatsen via tel.  06 4315 5359 of e-mail. Graag uiterlijk tot 

en met donderdag, 22 oktober.  

Ten tweede zullen wij aansluitend aan de kerkdienst een 500 seconden actie houden. Dat is een 

korte kerkdienst op het plein voor de kerk, waarin wij bidden voor de vluchtelingen in Moria en 

vragen aandacht voor hun behoefte om veilig te kunnen leven. Meer informatie hierover kunt u bij 

de predikant verkrijgen.   

* 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.            

* Wij zijn in maart met deze nieuwsbrief begonnen, om elkaar op de hoogte te kunnen houden over 

de ontwikkelingen in de gemeente en met elkaar te kunnen delen wat ons kracht en steun geeft. U 

leest deze nieuwsbrief al. Mocht u suggesties hebben om hem nog beter te maken, laat ons dat dan 
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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. 

weten. Er zijn echter ook nog gemeenteleden die de nieuwsbrief nog niet kennen of hem in hun 

mailbox of spam over het hoofd zien. Wilt u aan elkaar over deze brief vertellen? Aanmelden voor de 

nieuwsbrief kan eenvoudig op de website (onder het kopje ‘nieuws’ staat een formulier)  

* Geborgen tranen - onder deze titel heeft de Bijbelvereniging een mooi vormgegeven boekje 

uitgegeven. Het bevat tekeningen en Bijbelverzen, die mensen troost en houvast willen geven. 

Aanleiding om dit boekje te maken was de coronacrisis.  U kunt zo een boekje gratis aanvragen op de 

website van de vereniging. Daar vind u ook nog andere uitgaven. Wij zullen ook een aantal boekjes 

bestellen om in de gemeente uit te delen.  

* Vandaag, zaterdag 17 oktober, vergadert de Algemene ledenvergadering van het Zeister 

Zendingsgenootschap. Daar zal onder meer het nieuwe beleidsplan van onze zendingsorganisatie 

vastgesteld worden.  Naast de ondersteuning van projecten in Suriname en in andere landen wil het 

ZZg zich steeds meer richten op het uitwisselen van geloofsverhalen en ervaringen uit verschillende 

delen van de Broeder-Uniteit. Zusters en broeders komen zo in contact en in gesprek met elkaar. Dat 

helpt ons allemaal om geestelijk te groeien. Om dit alles te kunnen doen, heeft het ZZg ook in de 

toekomst onze steun nodig.   

 

Alle zusters en broeders, die deze week jarig zijn geweest, wensen wij Gods zegen toe. En al de 

kinderen en jongeren, die na een vakantieweek weer naar school gaan wensen wij een veilige en 

goede schoolweek toe.  Wij doen dat met Het lied ‘Ik wens jou’ van  Trinity   

 

Alle zieken wensen wij Gods nabijheid toe. Wij denken in het bijzonder aan zr. Urmie Linger, die na 

een ziekenhuisopname thuis verder kan herstellen en aan Br. Roy Bipat, die het Sarphati 

verpleeghuis verzorgd wordt.  

In deze weken hebben velen van ons last van verkoudheid of hoest. Wat tot nu toe een lichte 

aandoening was, is nu een reden tot zorg. Want je weet immers nooit of niet het coronavirus achter 

schuilt. Wij wensen, dat u met rust en vertrouwen de maanden met de ‘r’ in kunt doorkomen en dat 

u gevrijwaard blijft van covid-19.   

Wij wensen u Gods zegen toe met een lied gezongen door Eline Bakker:   

  

Wij vragen vandaag uw gebed voor de mensen in ons midden en in uw omgeving, die nu 

economische hard getroffen worden door de gedeeltelijke lockdown. Wij denken aan de uitbaters en 

medewerkers in de restaurants en de cafés, aan de medewerkers in theaters en bioscopen, aan de 

jongeren met de tijdelijke banen en aan de vaste medewerkers. Wij bidden, dat zij ondersteuning 

ontvangen om in hun levensonderhoud te voorzien en mogelijkheden zien om op creatieve manier 

hun werk voor te zetten. Wij bidden dat zij hoop ontvangen.   

De laatste zonnestralen nodigen ons uit om afscheid te nemen van het aangename deel van het jaar. 

De bomen trekken daarvoor hun kleurrijk bladerkleed aan. Tegelijkertijd drijven ons wind en regen 

terug in onze huizen. Ik wens dat uw huis als een veilige plek aanvoelt, waarin het goed is om te 

vertoeven, maar ook dat u iedere dag de gelegenheid krijgt om naar buiten te gaan.   

Met vriendelijke groet   Stefan Bernhard     (17 oktober 2020)         
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