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Lieve Gemeente, 

 

Dit is een update van Sharon en mij over de NTC-samenkomsten in verband met Corona-virus Covid-19. 

 

Na de prayernight gisteravond, gebed en overleg hebben we besloten om onze samenkomsten online te 

gaan uitzenden. Dat betekent dat de diensten en prayernights niet doorgaan in de Pauluskerk, maar te 

volgen zijn via internet.  

 

Wij denken dat het in de situatie omtrent het Corona-virus belangrijk is om wijsheid te gebruiken. Dit is 

niet een situatie waarin we ons geloof moeten testen, terwijl we met wijsheid verspreiding kunnen 

voorkomen. We willen met deze maatregel ook de zwakkeren en bijvoorbeeld mensen met een 

chronische ziekte beschermen. 

 

Zowel de prayernight vanavond om 19:00 uur als de samenkomst morgen om 10:00 uur zijn via livestream 

te volgen. De prayernight via de NTC Facebook pagina. De dienst morgenochtend via het NTC YouTube 

kanaal. Mocht de livestream via youtube morgen onverhoopt niet werken, dan zal ook de samenkomst 

gestreamd worden via de NTC Facebook pagina. 

 

Wees hier deel van, nodig mensen uit en breng ze op de hoogte van dit bericht. 

 

Hieronder treft u een video aan met zeer goede informatie omtrent het corona virus. We adviseren u 

deze te bekijken.  (Deze komt in blokje onder bericht https://youtu.be/6rqpRq7nkO8) 

 

We hopen dat u begrijpt dat we niet in paniek of angstig zijn, maar dat we wijs om moeten gaan met 

deze situatie. 

 

Er is geen reden tot paniek. We hebben ons geloof en vertrouwen in God en geloven dat Jezus onze 

Beschermer en Geneesheer is. Desalniettemin willen we maximaal bijdragen aan het voorkomen van de 

verspreiding van Covid-19. 

 

Tot slot roepen we u, de kerk, op om nu meer dan ooit te bidden. 

 

 

Liefs Ps. Wenzel & Sharon 

 

 

 

P.S. Blijf voor nieuwe informatie en eventuele wijzigingen je mailbox goed in de gaten houden. 
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