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Uw kenmerk

Onderwerp
Corona-virus, een wel heel bijzondere situate

Kopie

Beste kerkenraad en voorgangers, beste zusters en broeders,
Op de website van de Protestantse kerk is het volgende te lezen
Gezien de maatregelen vanuit de overheid (donderdag 12 maart 15.15 uur) raden wij gemeenten aan om alle
bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te lasten. Ook als dat om kerkdiensten gaat. Deze maatregel geldt tot
en met 31 maart 2020. Ds. René de Reuver leidt op zondag 15 maart op NPO 2 (tjdstp nog onbekend) vanuit de
kapel van de dienstenorganisate van de Protestantse Kerk een korte meditate ter vervanging van de kerkdiensten
die zondag niet door kunnen gaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.
Allereerst raden wij u aan om de informate van de Rijksoverheid en het RIVM te lezen en op basis daarvan uw
eigen afwegingen te maken: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ooronaviruscoovidc19
Voor de regionale situate kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/
Op grond van de maatregelen vanuit het kabinet en bovenstaand bericht van de Protestantse Kerk Nederland
adviseren wij de kerkdiensten voor de periode tot en met eind maart af te gelasten. Met name het aantal van 100
mensen zal niet altjd gelden voor veel van onze kleine gemeenten maar de kwetsbaarheid van mensen die komen, is
wel reden voor aandacht en we ziten in de kerk regelmatg dicht bij elkaar.
Alternatef is om kerkenraad en voorganger bij elkaar te laten komen op plaatsen waar een uitzending met beeld en
geluid dan wel alleen geluid kan worden verzorgd, waardoor mensen via internet de viering thuis mee kunnen maken.
In dat geval kunnen mensen ook elkaar thuis opzoeken en in kleine gezelschappen samen luisteren dan wel kijken en
elkaar helpen met de verbinding en de computer of het beeldscherm.
Komende zondag zou op verschillende plekken wellicht psalm 103 kunnen worden gelezen, ik geef de eerste verzen
ter bemoediging:
Prijs de Heer, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.
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Liefdevol en genadig is de Heer, hij blijf geduldig en groot is zijn trouw.
Namens het Breed Moderamen van de classis Groningen-Drenthe.
Henk van Dijk, preses

ds. Jan Hommes classispredikant

Nico Becht, scriba

