GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN
Woerden, 17 maart 2020
Bericht nr. 2 inzake corona-virus
Beste gemeenteleden,
Op 13 maart hebben we een eerste bericht verspreid in verband met het
corona-virus.
Zondag hadden we kerkdiensten die zo anders waren. Maar hetzelfde was dat
de Heere ons ook nu Zijn Woord gaf, de Levensbron. Waarop zou onze hoop
anders kunnen zijn?
De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Daarom nu een tweede bericht.
De drie betrokken deputaatschappen van onze Gereformeerde Gemeenten
hebben gisterenavond een tweede advies gegeven aan de kerkenraden, na
hun eerdere advies vorige week. We volgen ook dit advies op. U vindt het op:
https://www.gergeminfo.nl/nieuws/berichtgeving-inzake-het-coronavirus
Uiteraard blijven we ook de richtlijnen van de overheid volgen.
Huisbezoeken
Met ingang van heden doen we geen huisbezoeken meer. Dat geldt voorlopig
tot 6 april.
Pastorale en diaconale bezoeken
We stellen de pastorale en diaconale bezoeken zoveel als mogelijk uit en
beperken het tot de hoogst noodzakelijke. We overleggen er dan over met het
lid/de familie.
In deze moeilijke tijd kan er juist ook extra behoefte zijn aan pastoraal
contact. Daar proberen we toch vorm aan te geven. We zullen bellen waar dat
kan. En er zijn ook andere contactmogelijkheden zoals via e-mail, FaceTime
en dergelijke.
Neemt u ook gerust contact op met de pastoraal medewerker, uw
wijkouderling of een diaken als u daar behoefte aan hebt.
Zorg voor elkaar
Ook bezoeken door gemeenteleden aan leden in kwetsbare omstandigheden
zijn nu vaak moeilijk te realiseren. Maar telefonische en andere
contactmogelijkheden en praktische hulp kunnen in deze omstandigheden
juist extra hard nodig zijn en extra veel betekenen. Laten we daar alert op
zijn naar elkaar. Als u of jij denkt dat in een bepaalde situatie contact en/of
hulp nodig zou kunnen zijn, bel dan die persoon. Vraag hoe het gaat en of u
of jij iets kunt betekenen. En als u vragen hebt om hulp, schroom dan niet om
een beroep te doen op de onderlinge zorg. Zie de gemeentegids p. 22 en 23
voor contactpersonen.

1

Doordeweekse activiteiten
Alle doordeweekse activiteiten zoals zondagsschool, verenigingen en
bibliotheek vinden geen doorgang tot in ieder geval 6 april.
Vervolgbericht in de loop van de week
In de loop van de week brengen we opnieuw een bericht uit. Daarin hopen we
o.a. informatie te geven over de wijze waarop Deo volente de a.s.
kerkdiensten kunnen worden gehouden.
Als u vragen hebt, schroom dan niet een van de kerkenraadsleden te
benaderen.
Laten we de Heere aanlopen of Hij ons gedachtig wil zijn.
Hartelijke groet,
Namens de kerkenraad,
J. Kroon,
scriba
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