Balkbrug, 13 maart 2020

Beste gemeenteleden en andere belangstellenden,

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Oud Avereest – Balkbrug heeft besloten de landelijke
richtlijnen aangaande de maatregelen ter bestrijding van het Corona virus te volgen. We mogen
mensen op hun eigen verantwoordelijkheid wijzen, maar we hebben ook verantwoordelijkheid voor
een grote groep kwetsbare mensen.
Geen kerkelijke activiteiten
Dit houdt voor onze gemeente in dat met onmiddellijke ingang alle kerkelijke bijeenkomsten,
inclusief de eredienst, tot in ieder geval 31 maart geen doorgang vinden.
Deze activiteiten zijn geannuleerd:
•
•
•
•
•

Zondag 15 maart: Scholendienst in de Brugkerk
Dinsdag 17 maart: Kerkenraadsvergadering
Zaterdag 21 maart: Brocantemarkt t.b.v. 40-dagenproject
Zondag 22 maart: Eredienst in de Brugkerk
Zondag 29 maart: Eredienst in de Brugkerk

Zondagmorgen 15 maart
Op 15 maart was een scholendienst gepland. Deze gaat niet door. We willen u erop attent maken
komende zondagmorgen op NPO2 om 9.30 uur een korte meditatie door ds. René de Reuver vanuit
de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk wordt uitgezonden.
Komende weken
Komende weken houden we u op de hoogte via onze website en via de Leef Mee. Per week bekijken
we de situatie en volgen we het beleid van de landelijke kerk en de overheid.
Zorgen delen?
Mocht u contact willen, uw zorg delen of u heeft behoefte aan een luisterend oor? Schroom niet om
contact op te nemen met de dominee, de pastoraal werker of de pastorale ouderlingen.
Vertrouwen en Zegen
We zijn samen onderweg naar Pasen. In dit alles mogen we blijven vertrouwen op God, die ons
voorgaat om ons de juiste weg te wijzen, die achter ons is om ons in de armen te sluiten en te
beschermen tegen gevaar. Die naast ons is om ons op te vangen wanneer we dreigen te vallen, die in
ons is om ons te troosten als we verdrietig zijn, die boven ons is om te zegenen. We mogen ons
gedragen weten bij alles wat er de komende tijd op ons af komt.
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