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Geachte zuster, geachte broeder,
In de afgelopen dagen nodigde het mooie weer ons uit voor een wandeling. Na het stormachtige
begin van de week werd het weer later rustig. Het deed goed om een frisse neus te kunnen halen en
de zon op de huid te voelen.
Want wij zullen het gevoel van de zon nodig hebben voor de lange periode van onzekerheid
en beperkingen, die voor ons ligt. Ook al zijn de strengere maatregelen maar voor enkele
weken afgekondigd, zo is toch duidelijk, dat het virus nog lang ‘in ons midden’ is, zoals de ministerpresident het zo mooi zei.
Hoe kom je de tijd door als de nacht lang lijkt en de hoop ver weg? Dat is een Bijbels thema, dat juist
in deze weken, tegen het eind van het kerkelijk jaar op verschillende manieren naar voren komt. Wij
horen in deze weken over de verwachting van de wederkomst van Christus en het aanbreken van het
Rijk van God aan het einde van de tijd. Maar wij lezen ook, dat niemand weet wanneer het zo ver is
en dat wij waakzaam en gereed moeten zijn, want hij komt ‘als een dief in de nacht’. Jezus laat ons in
diverse gelijkenissen zien, wat ‘verwachten’ betekent: Hoop vasthouden als een fles olie om je lamp
brandende te houden en je geloof in het rijk van God leven door goede daden van naastenliefde te
doen. Dat is iets anders dan lijdzaam wachten en in winterslaap gaan.

* Op zondag 8 november vieren wij een kerkdienst in Hoorn. Voor vele gemeenteleden uit
andere plaatsen is de kerk in Zwaag niet gemakkelijk te bereiken, maar voor de zusters en broeders
in Hoorn is de plek vaak binnen fietsafstand. Wij hopen daarom op een goede opkomst uit de regio.
In de kerkdienst lezen wij een gedeelde uit de 1e brief van Paulus aan de Tessalonicenzen. Daarin
kijkt Paulus vooruit naar de wederkomst van Christus en beschrijft hij, hoe dit vooruitzicht nu al ons
leven bepaalt.
Wij proberen om de kerkdienst via kerkomroep.nl uit te zenden. Zoek daarvoor op de website naar
de ‘Dorpskerk Zwaag’ van de Protestantse Gemeente Hoorn, Zwaag, Blokker en klik op de juiste
datum en de juiste tijd.
Wij sturen ook een groet per WhatsApp rond. U kunt het filmpje nog de hele week op onze website
vinden.
* Volgende week zondag, 15 november, houden wij twee kerkdiensten in Haarlem. Om 11.00
uur bent u welkom voor een preekdienst. Dan besteden wij aandacht aan Johan Amos Comenius,
die 350 jaar geleden in Amsterdam overleden is. Deze pedagoog, theoloog en bisschop van De
Broeder-Uniteit, heeft ons ook nu nog veel te zeggen.
Om 13.00 uur vieren wij een doopdienst. Een kleine achterneef van een van onze leden zal dan
gedoopt worden. Hij brengt een grote familie mee. Daarom zou er niet genoeg plek zijn in de gewone
kerkdienst.
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).
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.

* Wij danken voor de collecten van de afgelopen maand. De EBG Noord-Holland heeft na de
kerkdiensten en via de bank de volgende bedragen ontvangen:
• € 597,65 (voor de eigen gemeente inclusief de oogstfeestenveloppen)
• € 298,00 (voor vier doelen van de 2e collecte)
• € 78,15 (voor het kerkgebouw in Haarlem of de kosten van de kerkdiensten in Alkmaar)
Alle gevers hartelijk dank!
* Ter voorbereiding op de kerstdienst zijn enkele zusters begonnen om kerstkaarsen
te versieren. Kaarsen worden daarvoor voorzien van een kransje van goudpapier. Daarmee zullen ze
de komende weken op donderdag in Haarlem bezig zijn.
* De resultaten van de online conferentie “Broedergemeente for future”, die van 23 t/m 25 oktober
heeft plaatsgevonden, kunt u op de website van de EBG Nederland vinden. Daar leest u onder
meer een lezing van zr. Winelle Kirton-Roberts (Geneve) over Moral Justice: A Caribbean Moravian
Story.

Alle jarigen uit de afgelopen week wensen wij Gods zegen toe. Iedere verjaardag is het waard om
met aandacht gevierd te worden, ook al zijn de omstandigheden niet ideaal. In verlengde van de
preektekst van zondag wensen wij u dat God u uitrust met de kracht van de hoop, de
verbeeldingskracht van de liefde en de standvastigheid van het geloof, zodat u uw eigen leven kunt
bouwen en ook anderen kunt helpen, in hun eigen leven verder te komen.
Wij wensen U Gods zege met de gospel “My live is in Your hand”.

Wij wensen al de zieken in onze gemeente veel sterkte toe.
De kou slaat snel op de longen, de angst voor corona maakt moe en lusteloos. En dan komen ook
andere klachten bij. Het vraagt veel van ons, om ons tegen neerslachtigheid en bezorgdheid te
verzetten. Wij wensen u, dat de engel het licht u harten verwarmt.
De engel van de warmte wensen wij voor allen die aan lichaam of geest ziek zijn. Wij denken aan br.
Plet in Hoorn of aan zr. Vijent in Zaandam, maar ook de andere zusters en broeders in uw gezinnen
en families, die te kampen hebben met hun gezondheid.
En voor allen die een dierbare missen, die afscheid moeten nemen van een geliefd mens, wensen wij
toe, dat de engel van omhelzing u vast in zijn armen neemt, om u te troosten en te leiden.
Wij wensen u Gods nabijheid toe met de gospel “Great is your mercy”
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Wij vragen vandaag uw gebed voor de zusters en broeders van de EBG in Noord-Amerika. Wij bidden
dat de democratie in dit land sterk blijft. Wij bidden dat er voldoende vertrouwen is, dat de nieuwe
president het land goed kan leiden. Wij bidden om vrede tussen de bevolkingsgroepen en politieke
overtuigingen. Wij bidden dat de christenen in het land werken aan verzoening en aandacht hebben
voor de arme en teleurgestelde naaste in hun omgeving. Wij bidden om vrede voor Amerika.

Het wordt de kinderen in onze regio afgeraden om met St. Maarten langs de deuren te gaan. Zingen
is immers niet goed, want het draagt bij aan de verspreiding van de druppels met het virus.
Daarnaast is te veel snoep ook niet goed voor de gezondheid. Maar ik hoop dat de kinderen en
jongeren op woensdag wel andere manieren vinden om aan de beweging en de snoep te komen en
dat de ouderen niet voor niets uitdeelzakjes in huis hebben gehaald. Ook hierin is onze fantasie
gevraagd.

Met vriendelijke groet
Stefan Bernhard
(6 november 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.
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