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Geachte zuster, geachte broeder,             

Vandaag, 31 oktober, is het reformatiefeest. De protestanten herdenken het begin van de reformatie 

door Martin Luther op 31 oktober 1517. Op deze dag spijkerde de monnik Luther een lijst met 95 

stellingen op de deur van de Slotkerk in Wittenberg om aandacht te vragen voor de misstanden in de 

kerk van toen. Hij kon niet beseffen, dat dit het begin van een enorme omwenteling zou zijn, een 

omwenteling die uiteindelijk het christelijke Avondland helemaal zou veranderen en vele nieuwe 

kerken zou laten ontstaan.   

Deze dag herinnert ons daaraan, dat kerken door Jezus Christus in het leven geroepenzijn, maar van 

tijd tot tijd moeten herijken, enerzijds aan de Bijbel en anderzijds aan de vragen van het heden. Wat 

betekent het om nu op een geloofwaardige manier kerk te kunnen zijn en trouw te zijn aan het 

evangelie?  

Op dit moment lijkt dat een ver van ons bed show. Wij hebben nu andere dingen aan ons hoofd. De 

kerk met haar vragen zou even moeten wachten. Maar de vraag komt wel dichterbij als je het op je 

persoonlijk geloof betrekt: wat betekent het voor mij om nu geloofwaardig te leven? Dat is niet altijd 

gemakkelijk te beantwoorden. Neem bijvoorbeeld het volgende dilemma: moet je als 

zorgmedewerker zoveel mogelijk klaarstaan voor je patiënten, ook als dat ten kosten kan gaan van je 

eigen gezondheid, of moet je voor je veiligheid kiezen?   

Ik wens dat u op dit soort vragen een goed en voor uzelf bevredigend antwoord kunt vinden. Vanuit 

de kerk helpen wij u graag bij het nadenken.  

 

* Morgen is de kerkdienst in Alkmaar. Anders dan in andere jaren is de kerkdienst niet de afsluiting 

van een bezinningsweekend. Maar wij zullen toch net als in de afgelopen keren, aandacht schenken 

aan het werk dat onze vrijwilligers voor de kerk en de wereld verrichten en voor het licht dat ons 

daarbij de weg wijst. Daarom noemen wij deze dienst: Wrokomandienst.  

Wij proberen ook om de kerkdienst via kerkomroep.nl uit te zenden. Zoek daarvoor op deze website 

‘De Blije Mare’ in Alkmaar op en klik op het juiste datum en de juiste tijd. 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10841  

Wij sturen ook een groet per WhatsApp rond. U kunt het filmpje nog de hele week op onze website 

vinden.    

* Volgende week zondag hopen wij weer in Hoorn bij elkaar te komen. Deze dienst begint om 13.00 

uur. Vergeet u niet om zich aan te melden als u naar deze kerkdienst wilt komen.  En nodig ook 

anderen uit om er te zijn.   

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 aantal bezoekers moeten letten. Op dit moment hanteren wij een 

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

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10841
https://www.ebgnh.nl/nieuws/
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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 e-mail of via telefoon 072-562 1439. 

 

* Van het uitvaartcentrum Haarlem, de buren op de Parklaan, hebben wij flyers gekregen met 

informatie voor een uitvaart in Surinaamse stijl. Wie geïnteresseerd is, om meer hierover te weten, 

kan graag met de EBG contact opnemen. Wij zorgen ervoor dat u een flyer ontvangt. 

*Na de kerkdiensten vindt u bij de uitgang van de kerk een verkooptafel met verschillende cadeaus 

en producten, zoals de dagtekstenboekjes van 2021 (€ 7,00), het hoofddoek van 275 jaar EBG 

Haarlem (€ 25,00) of de Surinamekalender van 2021 (€ 15,00). U kunt na de kerkdienst een kijkje 

nemen. 

* De stichting SKiN (Samen Kerk in Nederland) roept op tot een nationale gebedsweek tegen corona. 

Zij schrijven daarover in hun nieuwsbrief:  

Vanuit de internationale en migrantenkerken in Nederland is het initiatief genomen tot een Nationale 

week van gebed tegen de verspreiding en de gevolgen van het Coronacrisis. Iedere dag om 8.00 uur 

bidden we, ieder op zijn eigen plek en in zijn eigen taal. Filmpjes met een woord en een gebedspunt 

door verschillende voorgangers en in verschillende talen worden online gedeeld. Meer informatie klik 

hier op de website van SKiN-Rotterdam.  Doet u ook mee?    

  

De jarigen van de afgelopen week wensen wij Gods zegen toe. Ook degenen, die een ander jubileum 

mochten vieren, zoals een huwelijksdag, wensen wij geluk en liefde toe. In deze tijd zijn wij meer dan 

anders op elkaar aangewezen. En dan is het goed om te weten dat je elkaar kunt vertrouwen en op 

elkaar kunt steunen. God wil de liefde, die ons met de mensen om ons heen verbindt, steunen. Maar 

Hij wil ons ook dragen als deze liefde onder druk komt te staan door stress, teleurstellingen of 

vermoeidheid. Of u nu alleen bent of uw leven deelt met anderen, wij wensen U Gods steun in deze 

tijd met het lied: Heer, u bent mijn leven, de rots waarop ik sta. 

 

In deze dagen gaan onze gedachten naar de overledenen in onze omgeving. Op het weekend van 

Allerheiligen en Allerzielen worden in kerken, op begraafplaatsen en in uitvaartcentra 

gedachtenisvieringen gehouden. Wij wensen u dat het gedenken van hen die u zijn ontvallen geen 

ondragelijke last is, maar een herinnering die de weg opent naar de toekomst. 

Allen die zelf positief getest zijn op het coronavirus of die in hun omgeving met besmettingen te 

maakten krijgen, wensen wij toe, dat de klachten licht en de gevolgen dragelijk zijn. 

De ernstig zieken onder ons wensen wij Gods genezende en troostende nabijheid toe. Hij zal naast u 

staan en met u gaan, welke weg ook voor u ligt. U bent niet alleen. Wij bidden voor de broer van zr. 

https://www.ebgnh.nl/aanmelding-voor-de-kerkdienst/
mailto:kantoor@ebgnoordholland.nl
https://skinrotterdam.nl/nationale-gebedsweek-tegen-het-coronavirus-01-t-m-07-11-2020/
https://skinrotterdam.nl/nationale-gebedsweek-tegen-het-coronavirus-01-t-m-07-11-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=Iz_9AATSgGs
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Eunice Plet, die een belangrijk onderzoek moet ondergaan en de broer van Frank Klas die met covid-

19 in het ziekenhuis ligt. 

Voor u allen hebben wij twee liederen uitgekozen: ‘U hoeft niet bang te zijn’ en ‘Jezus remember 

me.’ 

 

Wij vragen vandaag uw gebed voor de onrust die is ontstaan over de Mohammedcartoons. Het is 

vreselijk dat er zoveel geweld en haat naar boven drijft en dat het maar niet lukt om de gemoederen 

tot bedaren te brengen en de meningsverschillen op een vreedzame manier op te lossen. 

Wij bidden voor onze islamitische zusters en broeders, die zich misacht voelen door de spotprenten. 

Wij bidden dat zij gehoord worden in hun verontwaardiging. Wij bidden dat niemand gewelddadig 

wordt in het verzet en iedereen het leven van anderen eerbiedigt. 

Wij bidden voor de slachtoffers van het geweld en hun nabestaanden. Hun is ontnomen wat niet 

meer teruggegeven kan worden. Wij bidden dat zij door God opgevangen worden. 

Wij bidden voor de regeringen van de diverse landen en de religieuze leiders, dat zij de weg van de 

vrede zoeken en begrip kunnen opbrengen voor de mening van de ander.  

 

Op het NOS wordt sinds dagen afgeteld naar de verkiezingen in de VS. Wat lijkt op een verzetje in 

tijden van gedeeltelijke lockdown is voor velen een beslissing over de toekomst van de democratie 

geworden. Ik wens u dat u betrokken naar kunt kijken, maar uw eigen afwegingen over uw politieke 

overtuiging niet afhankelijk maakt van de uitspraken die in de VS worden gedaan. Wij kunnen hier in 

ons land een eigen weg vinden om vrijheid, veiligheid en welvaart voor ons en onze kinderen 

mogelijk te maken.  

 

Met vriendelijke groet  

Stefan Bernhard  

(31 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=x1M0LiM2OJc
https://www.youtube.com/watch?v=x1M0LiM2OJc

