Aan alle leden van de Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum
Zusters en broeders,
Donderdag 12 maart heeft het kabinet maatregelen afgekondigd voor het hele land
vanwege het corona virus. Die maatregelen hebben ook gevolgen voor de kerkdiensten.
Het wordt in ieder geval ontraden om kerkdiensten met meer dan 100 bezoekers door
te laten gaan. De classis Fryslân ontraadt echter ook kerkdiensten en overige kerkelijke
activiteiten waar normaal gesproken minder dan 100 bezoekers zijn. Dit omdat deze
doorgaans worden bezocht door personen met een hogere gemiddelde leeftijd en die
mogelijk kwetsbaarder zijn voor dit virus.
De kerkenraad heeft besloten om deze adviezen te volgen en zowel de diensten op
zondagmorgen, als ook de overige kerkelijke activiteiten niet door te laten gaan zolang
de beperkende maatregelen van het kabinet van kracht zijn.
Dit besluit valt zwaar. Onze voorgangers en kerkelijk betrokken vrijwilligers doen hun
werk met grote liefde en zetten zich daar met ijver voor in. Vele gemeenteleden komen
met grote trouw naar de kerkdiensten en overige samenkomsten en zullen deze zeer
zeker missen.
Nog sterker geldt, dat we juist in spannende tijden er behoefte aan hebben als
gemeente samen te komen, maar dit juist nu uit de weg gaan. Echter daaruit spreekt
onze zorg voor elkaar en dat is juist ook onze van God gegeven opdracht.
We zullen elkaar in deze weken, de liturgisch zo inspirerende tijd van de voorbereiding
op het Paasfeest, niet in de samenkomsten ontmoeten. We mogen echter beseffen, dat
Gods Geest ons verbindt ook als we niet als gemeente samenkomen.
Laten wij verenigd zijn in ons gebed, dat deze bedreigende situatie weer voorbij mag
gaan. Laten wij ook bidden voor alle werkers in de gezondheidszorg en voor onze
bestuurders, die geroepen zijn tot het nemen van vaak ingrijpende maatregelen.
Wij wensen U Gods zegen toe in deze zo ongewone en ook spannende dagen. Met
hartelijke groeten.
Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum
Oproep aan een ieder: deel dit bericht zo veel mogelijk

