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Geachte zuster, geachte broeder,            

De wedstrijden in Europees voetbal, het korte uitstapje van de koning en zijn gezin naar Griekenland 

en het tv debat tussen de twee kandidaten voor de verkiezingen in de VS -  er zijn voldoende 

dingen in de wereld, die ons bezig kunnen houden. Ze geven in iedere geval wat afleiding, want je 

kan er naar kijken, maar je hebt er niet echt invloed op en ze veranderen je leven ook niet.   

Anders is het met de berichten over het wel of niet aanscherpen van de coronamaatregelen en wat 

dit voor ons dagelijks bestaan betekent. De constante stroom van discussies, informatie en meningen 

daarover kan het leven onrustig maken en ons opjagen.  En dan heb ik het nog niet eens over de 

complotdenkers, die daar nog een schepje bovenop doen en onnodig onrust zaaien.  

Dan is het goed om te weten, dat ook dat bij de waan van de dag hoort. In de Bijbel, en daar  

bijvoorbeeld in het boek Prediker, lezen wij hoe je naar deze hectische tijd kan kijken - namelijk 

vanuit het perspectief van God. Aan de ene kant zie je dan dat ook deze crisis voorbij zal gaan, als de 

tijd daarvoor gekomen is. Ze houdt ons wel bezig, maar ze hoeft ons leven uiteindelijk niet te 

bepalen. Ons leven is in Gods hand. Aan de andere kant leidt God onze ogen weg van de grote 

politiek, van de gewichtige machthebbers en het schreeuwerige nieuws, naar de mensen: wat heeft 

hij of zij nodig? Hoe kan ik met hem of haar in contact treden? Hoe kan zij of hij mijn naaste zijn?   

Daarom was ik blij, dat ik deze week ook weer  aan de initiatieven herinnerd werd waarin mensen bij 

elkaar komen en hulp aan elkaar bieden. Daar is bijvoorbeeld het netwerk #nietalleen waarop de EO, 

kerken, organisaties  en politieke partijen samenwerken. Als EBG Noord-Holland doen wij daar niet 

actief aan mee, maar wij kunnen er wel inspiratie vandaan halen voor de kleine dingen, die het leven 

van alledag kleur geven.  

* Morgen vieren wij een kerkdienst in Zaandam.  Geheel in lijn met de weektekst uit Micha 6:8 

houden wij aansluitend aan de dienst in de kerk nog een 500 seconden actie op het plein voor de 

kerk. Aanleiding daarvoor is een eerdere actie van kerken voor de Tweede Kamer. Zie daarvoor hier. 

Wij zullen het in Zaandam niet met klokken en stoelen doen, maar op een aangepaste manier met 

woord, lied en gebed.    

Het woord voor de week luidt: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: 

niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.”  

Na de kerkdienst kunt u bij zr. Haydie Benjamin-Nunes het eten, dat u eerder hebt besteld, betalen 

en meenemen, Voor zusters en broeders, die niet naar de kerk kunnen komen, sturen wij een groet 

per WhatsApp rond. U kunt het filmpje ook de hele week nog op onze website vinden.   

 

* In deze weken vergaderen de vier Raden van bijstand in onze gemeente. Daarbij gaat het ook om 

de invulling van de kersttijd gaan.  

Volgende week zondag nodigen wij u uit voor een kerkdienst in Alkmaar. Deze dienst begint om 

13.00 uur. Wij zullen dan aandacht schenken aan het licht, dat wij juist in de donkere dagen nodig 

hebben en met elkaar kunnen delen. Vergeet u niet zich aan te melden als u naar deze kerkdienst 

wilt komen.   

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 

https://nietalleen.nl/
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2020/09/500-lege-stoelen-voor-vluchtelingenkinderen
https://www.ebgnh.nl/nieuws/
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scherper dan daarvoor, op het aantal bezoekers moeten letten. Op dit moment hanteren wij een 

maximum van 30 bezoekers per kerkdienst (exclusief de medewerkers aan de kerkdienst).   

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.             

*  Br. Guno van Engel, lid van de Broedergemeente in Arnhem, heeft een website en een 

YouTubekanaal gelanceerd, waarop hij muziek van de EBG op een eigentijdse manier presenteert. 

Enkele voorbeelden daarvan zijn al te beluisteren. Neem gerust een keer een kijkje:    

Website  of YouTube.   

*  Vandaag, zaterdag 24 oktober, wordt het tweede deel van de cursus “geschiedenis van de 

EBG” gehouden. Deze cursus van de EBGN vindt via Zoom plaats. Op een tijdelijke website kunt u de 

onderdelen van het eerste deel terugluisteren.   

Voor meer informatie over de cursus en de onderdelen die nog aankomen kunt u met br. Bernhard  

contact opnemen.   

* In de laatste weken komen zorgwekkende berichten uit Suriname over verplichte en 

dure quarantaine en over prijsstijgingen. Dat vraagt om onze voorbeden en om onze medewerking. 

Maar hier nog een positief bericht uit de kerkbode, die wij via Zeist hebben ontvangen:  

Op zondag 27 september 2020 werd in Groningen (Saramacca) een nieuwe kerk in gebruik 

genomen. Broeder Ewald Loods, het oudste lid van de gemeente, had de eer om de sleutel om te 

draaien en de deur te openen. Broeder Desiré Peerwijk, de nieuwe praeses van de EBG in Suriname 

ging voor in een feestelijke inwijdingsdienst waarin hij ook de deurposten van het nieuwe gebouw 

met olijfolie zalfde. De bouw van de kerk was niet alleen een zaak van de gemeente Groningen, maar 

van de hele bevolking van Saramacca. Een zwarte plaquette in de muur geeft de tekst weer van 

Psalm 77,15: "U bent de God die wonderen verricht, u hebt uw macht onder de volkeren bewezen."   

 

Wij feliciteren alle jarigen van de afgelopen week. Wij wensen, dat u de kracht en de mogelijkheid 

heeft, om het goede te doen in uw leven en daaruit voldoening te halen. God vraagt ons niet alleen 

om recht te doen, maar Hij wil ons ook daarin bijstaan, aanmoedigen en begeleiden. In het bijzonder  

wensen wij de kroonjarigen in ons midden alle goeds toe.  

Wij wensen U Gods zegen toe met het lied: God van trouw, u verandert nooit.  

In  de nacht van woensdag op donderdag is br. Roy Bipat in Amsterdam overleden. Wij vertrouwen 

zijn ziel aan God toe en wensen zr. Nancy en de overige familieleden Gods troost en nabijheid toe.  

Alle zieken in ons midden en degenen, die thuis moeten blijven omdat zij positief getest zijn op 

covid-19 wensen wij geduld en kracht toe. Vooral wensen wij u toe dat u de hulp ontvangt, die u 

nodig heeft. Aarzel ook niet hulp te vragen aan de mensen om u heen.     

Voor u hebben wij het lied uitgekozen: Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam  

  

  

https://www.ebgnh.nl/aanmelding-voor-de-kerkdienst/
mailto:kantoor@ebgnoordholland.nl?subject=aanmelding%20kerkdienst
https://my-world-view.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCXy8gYANWCVNOJvaeyM0x0g
https://www.ebgnh.nl/cursus-geschiedenis-ebg/
mailto:s.bernhard@ebg.nl?subject=cursus%20EBGN
mailto:s.bernhard@ebg.nl?subject=cursus%20EBGN
https://www.youtube.com/watch?v=VA-QfDpEdEY
https://www.youtube.com/watch?v=_s0ETsS7tSg
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Wij vragen vandaag uw gebed voor de kinderen en jongeren in onze wereld. Zij hebben het lastig in 

deze tijd van corona. Soms wordt hen onverantwoord gedrag verweten, omdat zij de grenzen van de 

mogelijkheden opzoeken en niet de gevolgen voor anderen overzien. Soms worden ze juist geprezen 

voor hun aandacht voor anderen en voor hun geduld. De toekomst is onoverzichtelijk geworden voor 

de kinderen, het ontbreekt de jongeren aan ervaring uit eerdere crisissituaties en daarom ook aan 

vertrouwen.   

Wij danken, dat hun aanwezigheid ons doet beseffen, dat er een toekomst is. Wij danken voor hun 

vreugde en levenslust. Wij bidden om geduld en wijsheid voor de kinderen en jongeren, om 

opvoeders en onderwijzers, die hen begeleiden. Wij bidden in het bijzonder voor kinderen en 

jongeren in de knel, dichtbij en ook ver weg, in de vluchtelingenkampen en oorlogsgebieden van 

deze wereld.  

 

Ik hoor over veel drukte op het werk, vaak door de situatie die steeds weer veranderd en door 

de onzekerheden hoe het virus zich verder zal verspreiden. Anderen klagen juist over te veel rust en 

eenzaamheid, omdat het sociale leven tot een minimum begrensd wordt. Het is helaas niet mogelijk 

om de drukte en de rust wat gelijkmatiger onder ons te verdelen. Maar wij kunnen wel voor 

elkaar bidden en aan elkaar denken - misschien ook met een kaartje de ene kant op en 

een berichtje naar de andere kant.   

 

Met vriendelijke groet         

Stefan Bernhard         

(24 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.         

 


