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30. marts 2020

Kære medlemmer og venner af Frederikshavn og Skagen Baptistkirker.
Regeringen og myndighederne har sagt at vi fortsat skal være lukket ned og højst samles 10 personer.
Derfor bliver der ingen gudstjenester foreløbigt. Vore kirker er lukket, foreløbigt indtil 1. maj, og I vil
høre nærmere, når der er nyt.
Jo, kirkerne er fysisk lukket ned, men vi er stadig kirker og menighed med liv – vi kan tænke på hinanden og
bede for hinanden, - for de der kæmper for at alt skal blive bedre og for verden. Vi kan ringe til hinanden og
få en sludder, så ensomheden ikke fylder dagene ud.
Foråret er kommet med lyset og de smukke farver er ved at fylde universet omkring os, lyset har fået bugt
med mørket i naturen og sådan er vi overbeviste om, at lyset også må sejre over mørket i vores corona-begrænsede hverdag.
Din kirke, sender de hjerteligste og lyse tanker. Vi gør det med nogle dejlige bibelvers, som du kan finde i
din bibel: Johannes Evangeliet kapitel 1 vers 5, Matthæus evangeliet kapitel 28 vers 20 b, Salmernes bog
kapitel 139 vers 5, 1. Johannes bog kapitel 4 vers 18. Esajas’s bog kapitel 41,10 Frygt ikke, for jeg er med
dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker og hjælper dig, min sejrrige hånd holder dig fast.
Og med et par vers fra den dejlige salme Lysets engel går med glans:
Lysets engel går med glans
Gennem himmelporte.
For Guds engels strålekrans
Flygte alle nattens skygger sorte.
Os har og Vorherre kær
Ingen sjæl han glemmer
I hvert solglimt Gud er nær
Og vor glade morgensang fornemmer.
Må Gud velsigne dig.

Hjertelig hilsen
Frederikshavn og Skagen Baptistkirker
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