GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN
Woerden, 24 maart 2020
Bericht nr. 5 inzake corona-virus
Beste gemeenteleden,
Opnieuw een bericht.
Nieuwe maatregelen van de overheid
Zoals u allemaal zult weten heeft de overheid gisteren strenge maatregelen
afgekondigd. Het betekent voor ons dat we tot 1 juni niet op de gewone wijze
kunnen samenkomen in de kerk rond het Woord en dat er geen bediening van
de Sacramenten kan zijn. De kleine kinderen kunnen daarmee een tijd lang
niet worden gedoopt.
En alle andere doordeweekse activiteiten vallen stil tot 1 juni. Ook de
jaarlijkse ledenvergadering in april kan niet worden gehouden, zodat ook het
beroepingswerk stilligt.
Het is diep ingrijpend. Laat het veel binnenkamerwerk geven. ‘Heere, help’.
We hopen dat we de kerkdiensten kunnen voortzetten zoveel mogelijk op de
wijze zoals het afgelopen zondag ging. De drie deputaatschappen hebben a.s.
donderdag overleg over de nieuwe situatie. De kerkenraden zullen dan
opnieuw een advies ontvangen.
Bezinningsmoment 25 maart, 19.30 uur
Morgenavond wordt voor de eerste keer het bezinningsmoment uitgezonden.
Het begint om 19.30 uur en het duurt ongeveer drie kwartier. Wilt u, willen
jullie als het maar even kan meeluisteren? Vind er de ruimte voor. Wat
kunnen we beter doen met elkaar?
Ook dit bezinningsmoment is zowel te beluisteren/te zien via Youtube als te
beluisteren via Kerkomroep. Het wordt om beurten door een ouderling
gedaan. De eerste keer verzorgt ouderling Mauritz het met Schriftlezing,
voorbede en een meditatie. Er is orgelspel en/of psalmzang.
Pastoraal en diaconaal
Ook de pastorale bezoeken blijven langere tijd zo goed als onmogelijk, terwijl
misschien nu juist wel meer geestelijke, lichamelijke en psychische nood
gevoeld wordt. Zoals we eerder schreven: we hopen zo goed mogelijk op
andere wijze contact te hebben en we hopen aandacht te geven waar we
vermoeden dat het nodig kan zijn. En neem echt contact op met de pastoraal
medewerker of wijkouderling als u daar behoefte aan hebt. Dan willen we er
voor u proberen te zijn.
Datzelfde geldt voor diaconale vragen. Die kunnen nu ook zomaar naar voren
komen met alle onzekerheid die financieel of anderszins kan ontstaan.
Schroom niet met de diaconie contact op te nemen.
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Terugblik op zondag
Het was een bijzondere zondag. Verwarrend en vreemd om niet naar de kerk
te gaan. Ds. W. Harinck preekte voor een bijna lege kerk met drie
kerkenraadsleden, de koster en de organist. Dat was heel ongewoon. Wie
heeft het ooit meegemaakt? En thuis werd meegeluisterd. Alleen, samen, in
de kring van het gezin. Ook dat was voor de meesten zo ongewoon. Maar de
Heere gaf Zijn Woord. Hij was, is en blijft Dezelfde. ’s Morgens preekte ds.
Harinck over Johannes 12: ‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: ‘Indien het
tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar
indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.’ De stervende Jezus brengt
vrucht voort, veel vrucht. Die vrucht, dat zijn al de Zijnen. Horen wij er bij?
Het is bij Hem te vinden.
We waren verblijd dat we – in deze bijzondere situatie - niet alleen luisterden,
maar dat we ook de predikant konden zien. Morgens liep het met de techniek
heel goed. ’s Middags waren er na een poosje wat technische storingen, later
verbeterde het weer. Het lijkt duidelijk waar de storing aan lag en er wordt
aan gewerkt om dat in de toekomst te voorkomen. Het kost even wat tijd om
het helemaal goed in te regelen.
’s Morgens waren er 240 adressen die keken en luisterden via Youtube.
’s Middags waren het er 220, na de storingen werden dat er 120-140.
Ook werd op de gewone wijze met Kerkomroep.nl meegeluisterd. ’s Morgens
liep het op tot 45 adressen, ’s avonds varieerde het tussen 45 en 160. Leden
gingen over van Youtube naar Kerkomroep toen de storingen zich gingen
voordoen. Goed dus dat er twee kanalen zijn.
Gemiddeld zullen er twee of drie per adres hebben geluisterd. Al met al waren
we heel blij met zoveel hoorders van het Woord.
Vriendelijk dank aan de mensen die er zoveel aan gedaan hebben om dit in de
afgelopen week voor elkaar te krijgen.
Zorg voor elkaar
In een van de vorige berichten is aangekondigd dat de diaconie – naast de
kerkelijke hulpdienst – extra praktische hulp wil gaan aanbieden met
vrijwilligers uit de gemeente zolang de maatregelen voor de coronacrisis van
kracht zijn. Hulpvragers en hulpbieders konden daartoe contact opnemen met
een van de wijkdiakenen.
Achterliggende gedachte was dat we als kerkenraad – in deze tijd waarin
kerkdiensten geen doorgang kunnen vinden en ook het verenigingsleven
stilligt – contact kunnen blijven houden met de gemeente, zowel met
jongeren als met ouderen.
Na intern overleg en in afstemming met de kerkelijke hulpdienst is besloten
om de hulp in de gemeente, ook in deze tijd van de coronacrisis, te laten
lopen via de kerkelijke hulpdienst. Dat betekent dat hulpvragen kunnen
worden gericht aan een van de coördinatoren van de kerkelijke hulpdienst:
Catrien van Tuijl (tel. 06-1514 9146, catrien.van.tuijl@hccnet.nl) of Alinda
van der Wind (tel. 06 – 1823 5352, alindavanderwind@gmail.com).
Ook gemeenteleden die hulp willen bieden kunnen zich bij hen melden.
Eventueel kan ook gebruik worden gemaakt van het e-mailadres
coronahulp@gergemwoerden.nl. Degenen die zich al gemeld hebben, hoeven
zich niet nogmaals te melden. De wijkdiakenen zullen zoveel mogelijk contact
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proberen te houden met gemeenteleden die mogelijk hulp nodig hebben en
hen in contact brengen met de kerkelijke hulpdienst.
Hulp aan inwoners van Woerden
Ook inwoners van Woerden kunnen hulp nodig hebben. Op de website
Woerden voor Elkaar vindt u/jij allerlei initiatieven op een rij gezet. Misschien
kunt u/jij op deze wijze ook een helpende hand bieden. En natuurlijk kun je
ook spontaan helpen in de buurt. 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. De Heere kan het zelfs zo zegenen dat wij met onze
daden anderen voor Christus winnen.
Kaartenactie: oproep aan alle kinderen/jongeren van de gemeente
Caroline Burger organiseert een kaartenactie voor onze ouderen in de
gemeente. U/jij vindt informatie op de website. De actie loopt goed. Maar het
is natuurlijk niet erg als ouderen meer dan één kaart krijgen! Ga naar de
website om te kijken wat de bedoeling is.
Vervolgbericht
Tegen het einde van de week hopen we weer een vervolgbericht uit te
brengen.
Tenslotte
Misschien neemt uw of jouw zorg ook wel toe. Wat kan er toch allemaal niet
gebeuren?
We wijzen u en jou op de sterke Toren: ‘De Naam des HEEREN is een sterke
Toren, de rechtvaaardige zal daarheen lopen en in een Hoog Vertrek gesteld
worden.’
De Heere geve ons allemaal dat we tot die sterke Toren vluchten. Laten we de
Heere afbidden of Hij de plaag wil keren. En ook of Hij de plaag wil gebruiken
om velen binnen en buiten de kerk tot de gezegende Zaligmaker van
zondaren te brengen.
Hartelijke groet,
namens de kerkenraad,
J. Kroon,
scriba
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