Hei venner!

Som din, har hverdagen vår også endret seg dramatisk her i Antalya på grunn av COVID-19.
På slutten av mandag 30. mars rapporterte den tyrkiske regjeringen at det var 1.529 tilfeller av
COVID-19. Til dags dato har 37 personer omkommet på grunn av sykdommen i Tyrkia.
Kjøpesentre, butikker, teatre, restauranter og andre steder er stengt. Personer over 65 år har
forbud mot å forlate husene sine. Regjeringen forbød også piknik fordi alle brukte strendene,
skogene og parkene. Skolene ble stengt for en uke siden.

Fordi samlinger ikke er tillatt, har kirken også måttet gjøre justeringer. Forrige søndag
forhåndsinnspilte vi gudstjenesten vår og la den på YouTube. Kirkens medlemmer kunne se
den på nettet i stedet for å gå i kirken på søndag. I tillegg til dette forbereder pastorene andakt
og deler dem via sosiale medier. Ungdomsgruppen møtes også på nettet og barnas
søndagsskoletimer blir spilt inn og sendt til foreldre. Vi jobber for å bruke alle mulige midler
for å fortsette å nå mennesker med evangeliets budskap og for å være en åndelig støtte for
troende i løpet av denne tiden.

Vi ønsker også å være tilgjengelig for å hjelpe dem som vil bli skadet økonomisk på grunn av
denne situasjonen. Før COVID-19 traff, led den tyrkiske økonomien, og inflasjonen var høy.
De fleste mennesker vi kjenner levde allerede fra lønnsslipp til lønnsslipp. En stor del av den
tyrkiske økonomien er basert på turisme. Spesielt Antalya er et turistifisert område fullt av
hotell, kjøpesentre, feriesteder og restauranter. Når ingen reiser hit, vil dette helt klart føre til
store økonomiske lidelser for mange av kirkens medlemmer som jobber i reiselivssektoren. I
tillegg tilbyr regjeringen lite hjelp til borgere i krise. Vi ser dette som en mulighet for kirken
til å trå til og hjelpe.

Takk for din fortsatte bønn og støtte. Vi er takknemlige. Vi ber om at Herren velsigner hver og
en av dere i denne usikkerhetstiden.
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