Toegangsbeperking Israël i.v.m. corona
Van onze touroperator Diesenhaus in Israël
Diesenhaus Frankfurt en Tel Aviv, 15 maart 2020
Shalom reisgenoten
Shalom en groeten uit Jeruzalem. Ik hoop dat je zelfs in deze uitdagende tijden op persoonlijk niveau
in vrede bent.
Zoals u ongetwijfeld hebt gehoord, heeft premier Netanyahu gisteravond verdere beperkingen
aangekondigd om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. De nieuwe beperkingen zijn
vergelijkbaar met de beperkingen die al zijn genomen in landen als Italië en Spanje. Als gevolg
hiervan zijn culturele bezienswaardigheden, restaurants en uitgaansgelegenheden gesloten. Om deze
reden zullen degenen die zich in het land bevinden, naar huis moeten terugkeren zodra er nieuwe
vluchten beschikbaar zijn. Ondertussen doen uw Diesenhaus-medewerkers en het hotelpersoneel al
het nodige om onze gasten veilig en comfortabel te houden.
Hoe teleurgesteld we ook zijn, we vertrouwen erop dat deze maatregelen moeten worden
uitgevoerd om mensen te beschermen. We zijn dankbaar om te horen dat president Trump heeft
opgeroepen tot een nationale gebedsdag in de Verenigde Staten. Wij zullen, samen met onze
vrienden over de hele wereld, samen oprecht bidden voor genezing en het beëindigen van de huidige
gezondheidscrisis.

Mogen we samen bemoedigd worden door de beloften van Psalm 91 (v.1,14-16):
Hij die in de beschutting van de Allerhoogste woont
zal blijven in de schaduw van de Almachtige.
'Omdat hij mij in liefde vasthoudt, zal ik hem bevrijden;
Ik zal hem beschermen, omdat hij mijn naam kent.
Als hij me roept, zal ik hem antwoorden;
Ik zal met hem in moeilijkheden zijn;
Ik zal hem redden en hem eren.
Met een lang leven zal ik hem tevredenstellen
en laat hem mijn redding zien. '

Ik stel voor dat we ons in deze tijd allemaal door deze woorden laten troosten en versterken.
We kijken ernaar uit u in de naaste toekomst allemaal weer te mogen verwelkomen.
Ondertussen blijven we ons inzetten voor uw dienst.
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