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Beste zusters en broeders,    
Een van de vele meldingen van deze week was, dat een jury in Minneapolis tot een rechtvaardig 
oordeel is gekomen in het proces om de moord op George Floyd. Dit besluit geeft hoop op meer 
gerechtigheid en toont aan dat een leven van elke mens evenveel meetelt, ongeacht zijn of haar 
huidskleur.  
Wat na de dood van Trayvon Martin in 2012 nog niet mogelijk was, wordt werkelijkheid. Toen is de 
#BlackLivesMatter beweging ontstaan. Nu, bijna tien jaar later, lijkt deze beweging resultaat te 
boeken. Een politieagent moet terechtstaan voor dodelijk geweld tegen een zwarte mens en 
hij wordt daarvoor veroordeeld.   
Er is in de afgelopen jaren meer aandacht gekomen voor open en verborgen racisme. Wij hebben 
geleerd wat het verschil tussen structureel en persoonlijk racisme is. Dat maakt het mogelijk, om 
bewuster naar het fenomeen racisme te kijken en oog te krijgen voor de manieren waarop in onze 
samenleving mensen met een donkere huidskleur nog steeds achtergesteld worden. En dat ondanks 
alle goede bedoelingen van vele mensen, die steeds weer beweren, dat kleur voor hen geen rol 
speelt.   
Wij weten allang dat het niet daarom gaat, om kleurenblind te worden. Wij moeten steeds weer 
opnieuw leren dat elke kleur even mooi is en bijdraagt aan het rijke palet van het menselijk 
bestaan. Onze gemeente is daar een voorbeeld van, want er horen zusters en broeders in alle 
mogelijk huidtinten bij ons. Ook ons is het nog niet gelukt om elk restje van racisme uit ons denken 
en doen te verwijderen. Wij maken soms nog een verschil tussen afkomst en achtergrond. Maar wij 
werken er aan, dat het minder wordt.   
Een oud EBG-lied van August Godlieb Spangenberg kan ons voor dit werk de moed geven:  
 

De Kerk van Christus, door Hem gewijd 

tot tempel Gods, is op aard verspreid 

onder alle volken. Maar al haar leden, 
hoezeer verstrooid, zijn toch hier beneden 

en boven één. 
 

Gods kindren uit ieder volk en land 

zijn toch in Hem aan elkaar verwant. 
Eén Heer is hun Heiland, één God hun Vader, 

één Geest regeert hen, en geen van allen 

leeft voor zichzelf. 
(EBGN 280:1-2)    
 

KERKDIENST MORGEN:  Morgen vindt de afscheidsdienst van br. Stefan Bernhard plaats. Het zal 
een bijzonder dienst worden, waarin br. Humbert Hessen voorgaat.  Zoals al in de laatste nieuwsbrief 
gemeld is de kerkdienst van 25 april volgeboekt. Maar u kunt de kerkdienst volgen 
of achteraf beluisteren op de pagina van de kerkomroep van de EBG Noord-Holland.   
Wilt u de predikant op 25 april nog een keer groeten, maar bent u niet in Haarlem in de kerk, dan 
schuif aan in de Zoombijeenkomst om 17.00 uur. (Meeting ID: 812 8855 2915 | Passcode: 201134) 
 
KERKDIENST OP 2 MEI: Op zondag 2 mei, zondag cantate, zenden wij nog een keer de kerkdienst van 
25 april uit. U kunt hem dan als video terugkijken en nog eens meevieren. U vindt hem op de website 
van de EBG Noord-Holland.    
 
OVERIGE MEDEDELINGEN (Herhaling van vorige week):    
* Graag herinneren wij u aan het verzoek om uw kerkelijke bijdrage of regelmatige giften niet meer 
naar het bankrekeningnummer van uw deelgemeente over te maken, maar naar de gezamenlijke 
bankrekening van de EBG Noord-Holland. Het nieuwe bankrekeningnummer is:    

NL 90 INGB 0005 6397 26 ten name van Evangelische Broedergemeente Noord-Holland  

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20346
https://us02web.zoom.us/j/81288552915?pwd=dDdaM3p1aEt4L2NFM2tTZ3FhLzBqUT09
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Wij kunnen deze wijzigen niet uitvoeren, omdat wij niet met machtigingen werken. U moet zelf uw 
betaalopdracht aanpassen.    
---   
Van 1 mei tot en met 31 augustus is br. Denny Zinhagel de tijdelijke predikant van de EBG Noord-
Holland. Hij was tot zijn pensionering op 1 maart 2021 predikant van de EBG Rotterdam-Centrum  
en is nu bereid om in onze gemeente te helpen.    
en noden. U kunt graag een beroep op hem doen voor een huisbezoek, een gesprek of als u een 
predikant nodig heeft voor een persoonlijke kerkdienst.   
U kunt br. Zinhagel bereiken onder telefoonnummer 06 4973 1844 of via e-mail: d.zinhagel@ebg.nl.   
---   
Wij werken er aan om de nieuwsbrief ook in de komende weken uit te laten komen. Misschien lukt 
dat niet meer wekelijks. Zr. Anita Castillion is bereid om daarin het voortouw te nemen. Maar ze 
heeft uw hulp nodig. Berichten voor de nieuwsbrief kunt u voortaan sturen 
naar acastillion@hotmail.com. Als uw bericht op woensdagavond bij haar is, dan kan ze deze 
opnemen in de nieuwsbrief.    
   
PASTORAAT:   
* Felicitaties: Wij wensen alle jarigen van. de afgelopen week Gods zegen toe. Het feest moet nog 
beperkt blijven. Maar dat hoeft de pret niet te drukken. Een groet op afstand, een telefoontje of een 
kaart zeggen u dat u geliefd bent. Ga gerust en met goede moed het nieuwe levensjaar in. God zal 
met u zijn.  Wij feliciteren u allen met: Volle verzee’kring    
 
* Zegenwensen: De ziekenhuizen berichten van een stijgend aantal coronapatiënten. Ze moeten 
soms de gewone zorg afschalen en operatiekamers sluiten. Wij wensen dat u daardoor niet aan zorg 
tekort komt en geholpen kunt worden als het nodig is.   
Allen, die door het coronavirus besmet werden of ziek zijn wensen wij veel kracht, geduld 
en genezing toe. De Heer is met u, ook in deze situatie.  
De zusters en broeders, die met de dood in aanraking komen en afscheid moeten nemen van een 
dierbare wensen wij troost en nabijheid van God.  Met een bijzonder opname van het 
troostlied: Opé mi sa go kibri, opgenomen in Nickerie, wensen wij u Gods liefde toe.  
  
* Gebed gevraagd: Deze week vragen wij uw gebed voor onze gemeente, de EBG Noord-Holland. Wij 
danken voor de mogelijkheid om met elkaar het geloof te beleven en elkaar bij te staan. Wij danken 
dat wij boodschappers van Jezus Christus in Noord-Holland kunnen zijn. Wij bidden dat God de 
gemeente leidt, steeds weer mensen roept om in de gemeente mee te werken en iedere zuster en 
broeder zegent.   
     

   

Voor de laatste keer heb ik meegewerkt aan deze nieuwsbrief. Ik hoop dat wij u in de afgelopen 
maanden op de hoogte hebben kunnen houden van het reilen en zeilen van de EBG Noord-Holland in 
deze spannende tijden van corona en u ondersteunen konden om de moed er in te houden en door 
te gaan. Ik wens de nieuwsbrief een goede toekomst toe, zodat hij bij kan dragen aan de onderlinge 
verbondenheid van de leden en vrienden in de verschillende regio’s en plaatsen van onze 
gemeente.   
  
Met vriendelijke groet    
Stefan Bernhard    
(23 april 2021)   
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