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Excellentie,
Wij vragen als deputaatschap Kerk en Overheid van de Gereformeerde Gemeenten (één van de
reformatorische kerken) uw aandacht voor het volgende.
Wij hebben kennisgenomen van uw toespraak maandagavond jl. en willen onze grote waardering
uitspreken voor de duidelijke en eerlijke berichtgeving over de Corona-pandemie.
Terecht doet u een beroep op de samenleving om elkaar tot hulp en steun te zijn. Wij steunen deze
oproep van harte, en adviseren onze (doop)leden waar nodig daadwerkelijke steun te verlenen aan
mensen die ziek, kwetsbaar of eenzaam zijn.
Vanuit ons kerkverband sporen wij onze leden aan zich te houden aan de door het kabinet genomen
maatregelen.
De Corona-pandemie houdt ons allen in de greep, en laat ons zien dat wij nietige mensen zijn.
Wij zien er ook de hand in van de Heere God, Die alle dingen regeert.
Hij bepaalt ons door deze pandemie niet alleen bij onze afhankelijkheid van Hem, maar laat erdoor
ook een ernstige roepstem tot inwoner en overheid horen.
Deze roepstem bepaalt ons erbij om onze schuld en zonde voor de Heere God te belijden en tot Hem
terug te keren, en ons te bekeren tot een leven naar Zijn heilzame geboden.
Als kerkverband roepen wij onze (doop)leden op om onze schuld voor de Heere God te belijden en
ons te bekeren. Dezelfde oproep doen wij ook richting u als overheid.
Wij zijn dankbaar dat onze kerkdiensten zondag jl. ongestoord konden doorgaan, en hopen en
bidden dat dit ook in de toekomst mag blijven.
Wij hebben er behoefte aan u en de overige leden van uw kabinet van harte wijsheid, gezondheid en
boven alles Gods zegen toe te wensen.
Wij leven met uw kabinet mee en dragen uw regering in het gebed op tijdens de erediensten.
Hoogachtend,
Het deputaatschap Kerk en Overheid van de Gereformeerde Gemeenten,
Ds. F. Mulder
voorzitter
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