Drie weken geen kerkdienst
in de kerk van Nijbroek
Op zondag 22 maart, zondag 29 maart en zondag 5 april zal
er geen kerkdienst gehouden worden in de protestantse
kerk van Nijbroek.
Onze regering heeft strenge maatregelen afgekondigd om de verspreiding van
het Corona-virus tegen te gaan. Op donderdag 12 maart werden alle
bijeenkomsten van meer dan 100 personen al in de ban gedaan. Op
zondagmiddag 15 maart werden de scholen en alle horeca gesloten. Deze
maatregelen gelden op dit moment tot maandag 6 april.
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Nijbroek sluit zich bij deze
ontwikkelingen aan door de kerkdiensten tot 6 april te laten vervallen. Het
samenkomen in de kerk is zelfs voor groepen kleiner dan 100 mensen op dit
moment niet verstandig.
Hoe het verder gaat na 5 april is nog onbekend. Wat de overheid daarover
beslist zal voor de kerkenraad leidend zijn om tegen die tijd te zien of de kerk
weer open kan. Het zou prachtig zijn om juist in de Paasweek wel weer bijeen
te kunnen komen, ’s avonds op Witte Donderdag op 9 april, ’s avonds op
Goede Vrijdag op 10 april en op de Paasmorgen op zondag 12 april. Maar alleen
als het dan weer verantwoord is!
Indien u de komende weken op zondag, thuis, toch een kerkdienst mee wilt
maken, zijn er een aantal mogelijkheden:
1. De komende weken zendt de EO iedere zondagmorgen vanaf 9.20 uur
een televisie-kerkdienst uit op NPO 2.
2. U kunt een eerdere kerkdienst van onze eigen gemeente van Nijbroek
opzoeken en beluisteren via onze website: www.kerknijbroek.nl.
3. Veel kerkdiensten van kerkgenootschappen uit heel Nederland zijn te
vinden op: www.kerkomroep.nl en www.kerkdienstgemist.nl.
Laten we als mensen van Nijbroek op elkaar letten en voor elkaar zorgen. Juist
omdat wij elkaar in deze crisistijd minder kunnen opzoeken, kan er behoefte
zijn aan hulp of zomaar even contact. Bellen kan altijd! Indien er aan iets
behoefte is, al is het maar een luisterend oor, kunt u daarvoor ook contact
zoeken met de predikant (predikant@kerknijbroek.nl; 06-30773755), of met
iemand van de kerkenraad.
Moge onze God geven dat de huidige crisis weer voorbij gaat en dat mensen
die ziek zijn of worden van het Corona-virus daarvan mogen herstellen.
Namens de kerkenraad van de protestantse gemeente te Nijbroek,
Ds. Theo van Staalduine

