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Geachte zuster, geachte broeder,
Het lijkt de goede kant op te gaan met de besmettingen in ons land. De regering denkt na over
versoepelingen van de harde regels. Dat is goed nieuws en geeft weer iets meer perspectief voor de
komende feestdagen. Maar wij mogen ons ook nog niet rijk rekenen, zo wordt meteen erbij gezegd.
Geduld en aanpassingsvermogen blijven nodig. Wij zullen moeten leren om met de nieuwe situatie
om te gaan. Dat lijkt steeds lastiger te worden. Tussen de regels door wordt gesproken over korte
lontjes naar elkaar toe, over venijnige opmerkingen op straat en over angst om naar buiten te gaan,
want je weet niet wat je dan naar je hoofd geslingerd krijgt.
Misschien kunnen wij nog iets opsteken van Johann Amos Comenius. In de inleiding van zijn grote
schets voor de verbetering van de menselijke dingen schrijft hij over het leren:
“Leren is leiden, van het bekende naar het onbekende. En leiden is een zachte en geweldloze
bezigheid, vol van liefde en volkomen zonder haat. Want als ik iemand wil leiden, dan drijf ik hem
niet, dan duw ik hem niet, dan sleur ik hem niet door de modder en trek hem niet; maar ik neem
hem zacht aan zijn hand en ga met hem of ik schrijd met afgemeten stappen voor hem en nodig hem
uit om mij te volgen.”
Misschien kunnen wij aan deze woorden denken als wij ons over mensen ergeren, die zich niet aan
de regels houden of als wij onze kinderen of ouders ervan willen overtuigen dat zij anders bezig
moeten zijn.
* Morgen vieren wij twee kerkdiensten in Haarlem. In de kerkdienst om 11.00 uur laten wij ons
inspireren door woorden en gedachten van Johann Amos Comenius. Op zondag is het precies 350
jaar geleden dat deze bisschop van de Broeder-Uniteit en beroemde pedagoog in Amsterdam
overleden is. Zijn visoenen voor een betere wereld en zijn oproep om zich te blijven richten op het
enige wat nodig is, namelijk Jezus Christus, zijn nog steeds actueel.
De oude leraar Comenius zou ook heel blij geweest zijn met het feit, dat er op zijn gedenkdag een
kind gedoopt wordt. In een kerkdienst om 13.00 uur zullen wij Kyan Brank dopen. Hij is de zoon van
Justin Brank en Shevelly Brank-Staphorst uit Hoofddorp. Wij wensen het kind, de ouders en peten
alvast Gods zegen toe.
Voor allen, die thuis blijven, sturen wij ook een groet op de zondag per WhatsApp rond. U kunt
het filmpje nog de hele week op onze website vinden.
* Op zondag, 22 november vieren wij een kerkdienst in Zaandam. De keukengroep van de gemeente
zal na de kerkdienst weer eten verkopen. Wilt u eten meenemen, geef dan uw bestelling a.u.b. door
aan zr. Jetty Tauwnaar (tel. 06 4315 5359) tot uiterlijk donderdag 19 november. Op het menu staat
het volgende: bruine bonen met rijst voor €5,00, pap voor € 2,50, gember voor € 2,00.
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.
* Sinds enkele maanden vieren wij de kerkdiensten weer in de kerk. Daardoor zijn wij gestopt met de
online-kerkdiensten. U ontvangt dus voor de zondag geen kerkdienst meer van de EBG NoordHolland op uw mobiele telefoon. Wij versturen wel iedere zondag een korte groet met een
overdenking, een gebed en een lied. Hoe bevalt u deze groet en wat zou u anders willen zien? Laat
het ons a.u.b. weten. U kunt uw mening gewoon via WhatsApp aan de EBG Noord-Holland sturen.
Alvast dank hiervoor.
* Het is een goede traditie om tegen het eind van het jaar bij zieken en ouderen op bezoek te gaan,
om huisavondmaal te vieren. Omdat er nu Coronatijd is, vragen wij ons af, of u zo een bezoek op prijs
stelt. Wilt u daarom a.u.b. met de predikant contact opnemen als u een Avondmaal aan huis zou
willen ontvangen. Dan kunnen wij dat in overleg met u inplannen.
* Begin 2021 begint s. Erik-Jan Stam een besloten leesgroep met het boek “Strijders voor het Lam”
van Maria Lenders om van gedachten te wisselen over onze geschiedenis met betrekking tot zending
en slavernij. De conferenties van 2013, en onlangs ook die in de Abdij Mariënkroon, hebben een
aantal thema’s naar boven gebracht, die aansporen tot een dialoog. Dit boek, lijkt mij, een goede
inleiding op een aantal van deze thema’s
Op het ogenblik zijn racisme en discriminatie de thema’s, die wederom onder de aandacht worden
gebracht en wel door de onvermoeibare inspanning van activisten wereldwijd rond “Black Lives
Matter”. De Europese Broedergemeente heeft een brief over dit onderwerp gedeeld van onze
zusters en broeders uit Noord-Amerika. Wie samen met anderen ons verleden wil bestuderen met
oog op ons samenleven nu, is van harte uitgenodigd om zich bij mij aan te melden. Wat mij betreft
wordt dit één boek in een serie om samen taboes en trauma’s te onderzoeken door te leren luisteren
naar niet gehoorde stemmen en gevoelens. Mogelijk kunnen we ons verder verdiepen in de
betekenis, die de herdenking van de afschaffing van de slavernij (officieel 1863, daadwerkelijk 1873)
voor ons heeft, maar ook voor hen die na ons komen. Omdat het boek niet meer verkrijgbaar is, zal ik
voor fotokopieën zorgen. Nadere informatie bij ondergetekende. Met broedergroet, Erik-Jan Stam,
06 5592 1111 of de e-mail.

De jarigen van deze week wensen wij van harte Gods zegen toe. Voor de jongeren onder hen ziet
deze tijd er heel anders uit dan ze zich hebben voorgesteld. Maar wij wensen dat je toch een mooie
dag hebt gehad en via de verschillende kanalen de felicitaties hebt kunnen ontvangen en je vrienden
hebt kunnen ontmoeten. Ook de ouderen moesten zich aanpassen. Ook voor u bidden wij dat de
post en de telefoon veel groeten hebben kunnen overbrengen en dat u zich gedragen weet door de
goede wensen van de mensen om u heen.
Wij feliciteren u met het oude EBG lied: Jezus ga ons voor.
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Vele mensen in onze omgeving krijgen nu positieve uitslagen van een coronatest. Gelukkig is dat
meestal verbonden met lichte klachten. De quarantaine is wel vervelend. Wij wensen u veel geduld
toe. En wij horen ook van ernstigere ziektes. Wij denken hier met name aan de broeder van zr. Plet in
Hoorn. En wij leven ook mee met de vader van zr. Hoogland uit Den Helder. Wij wensen de zieken en
de familie om hen heen veel sterkte toe.
Ook de berichten over sterfgevallen in Suriname of in Nederland bereiken u. Vaak moet u daarbij op
afstand blijven, maar u voelt zich toch verbonden met de naaste familie en wilt elkaar steunen. Wij
bidden dat u mogelijkheden en wegen vindt om er voor elkaar te zijn. Wij bidden met name voor
familie Wolfgang in Nederland en in Suriname, die nu binnen enkele maanden twee broers en twee
zussen hebben verloren.
Wij wensen u kracht en sterkte toe met het lied: Veilig in Jezus armen.

Wij vragen vandaag uw gebed voor de Broedergemeente in Nicaragua en Honduras. In het oosten
van beiden landen is de EBG een volkskerk geworden onder de inheemse volkeren. In de afgelopen
weken werden de kustgebieden hard getroffen door wervelstormen en overstromingen. De EBG
biedt, net als andere kerken, noodhulp aan getroffen gezinnen en organiseert onderlinge hulp.
Wij danken God dat hij de kerk steeds weer roept om er voor de mensen te zijn en wij bidden dat de
gemeenten de middelen hebben, om hulp te kunnen bieden. Wij bidden voor de gezinnen, die hun
huis en werk kwijt zijn geraakt. Wij bidden om ondersteuning van mensen en kracht van God.

Vandaag komt Sinterklaas het land binnen. Daarmee begint traditioneel de voorbereidingstijd op
kerst. Het feest rond de Sint heeft aan betekenis verloren door de langdurige strijd om de pieten.
Maar de onderliggende gedachten uit de oude legendes rond Sint Nikolaas, namelijk vreugde te
delen en hulp te bieden aan de mensen die minder hebben, zijn nog steeds actueel.
Laat u daarom door Sinterklaas meenemen op weg naar kerst en wordt zelf een helper van de Sint
als het gaat om elkaar vreugde te schenken en elkaar op een positieve manier te verrassen. Want dat
hebben wij allen in deze tijd nodig.

Met vriendelijke groet
Stefan Bernhard
(14 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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