GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN
Woerden, 20 maart 2020
Bericht nr. 3 inzake corona-virus
Beste gemeenteleden,
Op 13 maart en 17 maart hebben we berichten verspreid in verband met het
corona-virus. Het is tijd voor een vervolgbericht.
We volgen ook nu weer het advies van onze Deputaatschappen aan de
kerkenraden op. Er is opnieuw een advies gekomen. U vindt het op:
https://www.gergeminfo.nl/nieuws/berichtgeving-inzake-het-coronavirus
Uiteraard blijven we ook de richtlijnen van de overheid volgen.
Kerkdiensten
De afgelopen zondag waren er ’s morgens ruim 60 mensen in de kerk en ’s
middags ruim 50. Dat is dus ruim beneden de 100. We vervolgen deze
werkwijze waarbij we de ‘lettergroepen’ zo samenstellen dat het aantal eerder
nog kleiner zal zijn dan groter.
Let u er verder op dat u op tenminste anderhalve meter afstand van elkaar
zit. Dat is in onze grote kerk heel eenvoudig mogelijk. Leden van één gezin
kunnen wel bij elkaar gaan zitten. De banken worden om en om gebruikt. Dat
wordt duidelijk gemaakt door het neerleggen van een aanwijzing in de
betreffende banken.
A.s. zondag gaat om 10 uur en om 18.30 uur ds. W. Harinck voor.
A.s. zondagmorgen zijn de leden met de achternamen Hofland tot en met
Krejenzang welkom in de kerk. Daarbij is het verzoek om met maximaal twee
personen per ‘pastorale eenheid’ (gezin) aanwezig te zijn, de andere leden
van deze gezinnen kunnen thuis meeluisteren.
Aan alle andere leden (dus waarvan de achternaam begint met een A tot en
met Van den Heuvel en met Kriekaard tot en met Z) wordt gevraagd niet naar
de kerk te gaan, maar thuis mee te luisteren.
A.s. zondagavond zijn de leden met de achternamen Kriekaard tot en met
Middelkoop welkom in de kerk. Het verzoek is om met maximaal twee
personen per ‘pastorale eenheid’ (gezin) aanwezig te zijn, de andere leden
van deze gezinnen kunnen thuis meeluisteren.
Aan alle andere leden (dus waarvan de achternaam begint met een A tot en
met Krejenzang en met Miedema tot en met Z) wordt gevraagd niet naar de
kerk te gaan, maar thuis mee te luisteren.
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In navolging van veel andere gemeenten gaan we – zolang deze situatie duurt
- de diensten ook uitzenden met beeld. Dat brengt het zeker voor de kinderen
wat dichterbij en het maakt het wat makkelijker om de dienst te volgen.
Als een predikant bezwaar heeft, zenden we geen beeld uit, maar alleen
geluid.
Vanavond of morgen wordt op de website een instructie geplaatst, zodat u
weet hoe het werkt. Ook staan in de instructie wat tips over geleidelijk
inloggen enzovoort.
Op zondag 29 maart gaat om 10 uur ds. A.J. de Waard voor en om 18.30 uur
ds. W. Visscher.
Er is in de morgendienst geen bediening van de Heilige Doop. We bezien later
wanneer de doopsbediening kan plaatsvinden.
Over de wijze van bijwonen van de diensten op 29 maart (welke
lettergroepen) komt volgende week een nader bericht.
De weekdienst van 1 april gaat niet door.
We hebben ook besloten dat het doen van openbare belijdenis op Eerste
Paasdag niet doorgaat. Dat is pas over enige tijd, maar het leek ons toch
beter om daar nu vast duidelijkheid over te geven. Door deze beslissing hoeft
de kerkenraadsvergadering met het onderzoek van de belijdeniscatechisanten – die zou worden gehouden op 27 maart – ook geen doorgang
te vinden. Een nieuwe datum voor het doen van openbare belijdenis wordt
later bepaald.
Er is geen creche.
Er wordt tijdens de diensten ook aan de uitgang niet meer gecollecteerd.
Collecten
Uw liefdegaven kunnen in deze bijzondere omstandigheden niet worden
ingezameld. Wij willen u daarom vragen uw gaven voor de dienst van de
Heere over te maken op de volgende rekeningnummers:
- Diaconie: NL22 ABNA 0940 3416 38 t.n.v. Ger. Gemeente Woerden
inzake diaconie.
- Kerk: NL50 INGB 0002 6912 58 t.n.v. Ger. Gemeente Woerden inzake
kerk.
- Bouwfonds: NL49 INGB 0001 2839 03 t.n.v. Ger. Gemeente Woerden
inzake bouwfonds.
In de periode van 15 maart tot en met 6 april zou er twee keer een extra
collecte voor het bouwfonds worden gehouden. Zou u daar rekening mee
willen houden?
Wekelijks bezinningsmoment
Vanaf a.s. woensdag 25 maart, 19.30 uur, wordt via gergemwoerden.nl
(kerkomroep.nl) een wekelijks bezinningsmoment op woensdagavond
uitgezonden. Dat wordt verzorgd door een van de ouderlingen. Er wordt
Schriftlezing gedaan en er is een meditatie en gebed, waarin ook voorbede
kan worden gedaan. Aan het einde van het bezinningsmoment kunnen ook
mededelingen worden gedaan als dat nodig zou zijn. Die eventuele
mededelingen zullen ook via e-mail en website worden verspreid.
2

Pastoraal en diaconaal
Wat we in het vorige bericht hebben geschreven over de pastorale en
diaconale bezoeken en over de zorg voor elkaar blijft vanzelfsprekend gelden.
Het bezoeken aan huis is nu moeilijk, maar we proberen er pastoraal en
diaconaal toch zo goed mogelijk te zijn, onder andere telefonisch. De
pastoraal medewerker heeft contact met de 75+ers.
Zoekt u gerust zelf ook contact met pastoraal medewerker, wijkouderling of
diaken als u daar behoefte aan hebt.
Zorg voor elkaar
De omstandigheden hebben grote gevolgen allereerst voor ouderen. Maar ook
bij anderen en in de gezinnen met kinderen kunnen er vragen om hulp zijn.
Als gemeente vinden we het belangrijk om naar elkaar om te zien en elkaar
zoveel mogelijk te helpen. Naast de gebruikelijke kerkelijke hulpdienst willen
we – zolang de maatregelen voor de coronacrisis van kracht zijn – daarom
extra hulp aanbieden met vrijwilligers uit de gemeente. Die hulp kan
bijvoorbeeld bestaan uit het doen van boodschappen, het ophalen van
medicijnen voor ouderen of andere gemeenteleden, maar ook het oppassen
op kinderen of andere hulp in de gezinssituatie. Als u hulp nodig heeft kunt u
daarvoor contact opnemen met een van de wijkdiakenen. We hebben
daarvoor de volgende indeling gemaakt:
Plaats
Woerden – Staatsliedenkwartier
Woerden – Schilderskwartier
Woerden – Molenvliet
Woerden – Bomen- en
bloemenkwartier, Centrum en
Nieuwerbrug
Woerden – Snel en Polanen,
Waterrijk en Oudeland
Linschoten, Montfoort, Harmelen,
Waarder en Driebruggen
Kamerik, Zegveld, overige
plaatsen

Diaken
Kriekaard
Bosland
Van Zutphen
Overdijk

Telefoonnummer
06 – 5109 4600
06 – 5497 7531
06 – 1491 3222
06 – 4836 7165

Bos

06 – 4675 5574

Van
Brummelen
Schep

06 – 2704 7466
06 – 2085 4827

Ook de vrijwilligers kunnen zich melden bij de bovengenoemde wijkdiakenen,
telefonisch, per whatsapp bericht, of op het e-mailadres
coronahulp@gergemwoerden.nl. Geef dan graag aan op welke tijden u/jij
beschikbaar bent, bv. van 08.00 tot 12.00 uur, van 12.00 tot 18.00 uur of
van 18.00 tot 21.00 uur. Er wordt dan geprobeerd een match te vinden in
uw/jouw eigen wijk op de door u/jou aangegeven tijd.
Hulp aan inwoners van de gemeente Woerden
We hebben als kerk hulp aangeboden aan de gemeente Woerden. Het zou een
goede invulling van een Bijbelse opdracht zijn als we als gemeente met
praktische hulp iets kunnen betekenen voor inwoners van Woerden die het
moeilijk hebben. Zo kunnen we christen zijn met de daad. De gemeente
Woerden laat een plan opzetten en komt er op terug. Zodra we meer weten,
zal de diaconie erover berichten.
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Maar natuurlijk kunnen u en jij ook spontaan helpen in de buurt als u weet
van mensen die hulp nodig hebben. Ga na of je iemand weet die misschien
wel hulp kan gebruiken. Dat is niet afhankelijk van georganiseerde hulp.
Steek de helpende hand maar uit. ‘En zo wie een van deze kleinen te drinken
geeft alleenlijk een beker koud water, in den naam eens discipels, voorwaar
zeg Ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen’.
Vervolgbericht
In de loop van volgende week brengen we opnieuw een bericht uit.
Als u vragen hebt, schroom dan niet een van de kerkenraadsleden te
benaderen.
De algemene richtlijnen
Voor al het hier bovenstaande geldt natuurlijk dat we ons houden aan de
algemene richtlijnen. Dus thuis blijven als we kwetsbaar zijn en thuisblijven
bij hoesten, keelklachten, neusverkoudheid of koorts. En we houden
anderhalve meter afstand, dus we schudden ook geen handen.
Tenslotte
Voor alles wat in dit bericht staat, geldt: zo de Heere wil en wij leven.
In het RD van 16 maart stond een preek uit 1853 van ds. J.J. van Oosterzee.
In dat jaar was er cholera in Nederland.
We nemen er een klein stukje uit over ter afsluiting:
“Menig bekommerd hart is verschrikt, ver weg en dichtbij, door het treurige
bericht dat de cholera in ons midden heerst. Wij zouden geen ogenblik rust
hebben als dat waar was, geliefden, maar zo waarachtig als de Heere leeft en
uw ziel leeft, gelóóf zulke jobsboden niet, want ze hebben een leugen in hun
rechterhand. De Héére in de hemel regeert. De cholera heerst niet, maar
dient. Zijn zij niet alle gedienstige geesten, zowel de engelen der vertroosting
als de engelen des doods, die uitgezonden worden om dergenen wil die de
zaligheid beërven zullen? „Zo Ik pest onder mijn volk zend”, zo lezen we. Wie
is die ”Ik”, mijn hoorders? Ja, het is de Vrijmachtige, Wiens hand niemand
kan afslaan als Hij met de hemelse legerscharen en met de inwoners der
aarde doet naar Zijn welbehagen. Maar Hij is ook de Vader van alle
barmhartigheid, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Wiens
vrijmacht door wijsheid bestuurd wordt, Wiens heiligheid gepaard gaat met
genade, Wiens oppermacht gegrond is in liefde.”
Hartelijke groet,
namens de kerkenraad,
J. Kroon,
scriba
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