Nieuwvliet, 13 maart 2020

Geachte leden van de VEG Nieuwvliet c.a. en alle belanghebbenden,
Zoals u wellicht in het nieuws heeft kunnen volgen, is Nederland in de ban van het
Corona COVIT-19 virus.
Donderdag 12 maart hebben het RIVM en onze minister-president Mark Rutte nieuwe
maatregelen gesteld in verband met het Coronavirus.
Deze maatregelen houden in dat de aangescherpte maatregelen die gelden voor NoordBrabant worden uitgebreid naar het hele land.
Dat betekent dat mensen met verkoudheidsklachten of andere milde gezondheidsklachten thuis
moeten blijven en het beste sociale contacten kunnen mijden tot ze weer zijn opgeknapt. Verder
worden bijeenkomsten met meer dan 100 mensen in heel Nederland afgelast. De maatregelen
gaan direct in en zijn in ieder geval van kracht tot eind maart.
VEG Nieuwvliet volgt de maatregelen van het RIVM. Wij hebben als kerkenraad daarom
besloten onze erediensten per direct niet door te laten gaan.
Ter vervanging van de dienst op zondag 15 maart kunt u op NPO2 om 9.30 uur een korte
meditatie door ds. René de Reuver vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de
Protestantse Kerk bekijken. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.
Nadere berichtgeving en informatie vanwege onze kerk maken we bekend via de website van
VEG Nieuwvliet: www.vegnieuwvliet.nl
De pastorale zorg blijft doorgaan, maar zoveel mogelijk telefonisch.
Indien u vragen heeft of zorgen heeft kunt u contact opnemen met de kerkenraad of onze
voorganger br. Pascal Lauwaert. De telefoonnummers van de ouderlingen staan hier onder.
Het zijn verwarrende tijden, en voor de meer kwetsbare mensen gaat dit ook gepaard met
onzekerheid en angst. We mogen ons getroost en gedragen weten door de Heer die troont
boven de stormen. Maar dat niet alleen, hij nam ook de minste plaats in, aan het kruis, om ons
boven de stormen van het leven op te tillen. Hij is opgestaan, zodat wij mogen leven in Zijn
Naam. Laat ons bezinnen in de veertigdagentijd en samen op weg gaan naar Pasen.
Laten we elkaar opdragen aan de Heer en bidden voor ons land en de wereld. Veel kan niet
meer, maar bidden kunnen we des te meer. Laten we zorgdragen voor elkaar door een
telefoontje of het halen van boodschappen. We gaan als kerkenraad nog overleggen hoe we
van betekenis kunnen zijn voor de kwetsbaren in onze omgeving.
Mag dit woord van onze Heer u allen troosten:
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder zware lasten gebukt gaan,
dan zal ik jullie rust geven. (Matt. 11: 28)

De telefoonnummers van de ouderlingen staan hier onder.
Pascal Lauwaert

06 20835122

Ans Schol-de Nood

06 29038754

Teunie Basting-van Vliet

06 50965838 of 0117-391371

Johan Slabbekoorn

06 40616569 of 0117 454511

Adri v.d Ree

0611174932 of 0117 401231

Met broederlijke groet,
Kerkenraad en voorganger VEG Nieuwvliet

