
GEMEENTE ZIJN IN CORONATIJD 

 

Zondag, 15 maart 2020 

Beste broeders en zusters van VEG Nieuwvliet, 

Vandaag op deze ongewone zondag en op een ongebruikelijke manier mag ik u, 

en jullie groeten in de NAAM van onze HEER, Schepper en Onderhouder van 

hemel en aarde:  

Zijn genade en barmhartigheid moge over u en al uw dierbaren neerdalen. 

Zijn vrede is er voor alle kerken in ons land en wereldwijd. Zijn verzoenende 

liefde is er voor alle mensen in onze wereld. Zijn licht is het Licht van Pasen. 

Sterker dan het duister, sterker dan de dood. God zegene jullie allen vandaag 

en in de moeilijke weken die volgen.  

Shalom, de vrede van de Heer zij met jullie. Amen 

We worden geconfronteerd met een wereldwijde coronacrisis. Er volgen nooit 

geziene maatregelen.  

Veel kan niet meer, bidden des te meer!   Laten we als gemeente elkaar 

opdragen en bovenal onze kwetsbare broeders en zusters bij de Heer brengen.  

De kerk kent een oude traditie 'ora et labora': bid en werk! Dat laatste kunnen 

we nu doen voor de naaste, de ouderen en langdurig zieken, en mensen met een 

handicap in onze buurten. Laten we creatieve oplossingen bedenken, zoals 

telefoondienst voor mensen die alleen zijn, boodschappendienst, financiële hulp 

Kerk wees sterk in de zorg. Hij heeft het ons voorgedaan! 

Wie heeft een goed organisatietalent om een telefoondienst of 

boodschappendienst voor onze oudere gemeenteleden en kwetsbare mensen 

uit onze omgeving op te zetten. Of zijn er al (kerkelijke) initiatieven in de streek 

waar we bij kunnen aansluiten? 

In elk geval kunnen we ons nu al aansluiten bij het nationaal initiatief:  

de nationale gebedsdag op woensdag 18 maart van 9 tot 19uur.  

Alle info vind je op: https://www.missienederland.nl/corona/nationaalgebed 

Langs deze weg probeer ik samen met de kerkenraad regelmatig met jullie in 

contact te blijven. Uiteraard kunt u ook altijd telefonisch contact nemen. 

Als er een persoonlijk contact bij u thuis nodig is kunnen we dat dan telefonisch 

verder afspreken. 

Met broederlijke groeten, 

Pascal voorganger VEG Nieuwvliet -  06 20835122 
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