GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN
Woerden, 28 maart 2020
Bericht nr. 6 inzake corona-virus
Beste gemeenteleden,
Opnieuw een bericht, in het bijzonder over de kerkdiensten.
Kerkdiensten
Er zijn verschillende verzoeken gekomen uit de gemeente of we met een
andere gemeente kunnen meeluisteren/kijken in plaats van zelf leesdienst
houden.
De kerkenraad heeft hierover contact opgenomen met de kerkenraad van
Utrecht en hun predikant, onze consulent ds. W. Harinck. Zij zijn van harte
bereid om eraan mee te werken dat wij meeluisteren/kijken met Utrecht als
er in Woerden leesdienst zou zijn.
We hebben besloten dit te gaan doen. De kerkenraad realiseert zich dat
zondagenlang thuis meeluisteren en meekijken in veel gevallen niet
gemakkelijk is en het gemeente zijn onder druk kan zetten. We doen dit om
de gemeente zoveel als mogelijk blijvend aan elkaar te verbinden rond de
zondagse erediensten. We weten dat de gemeente daar ook naar uitziet.
We zeggen onze zustergemeente en ds. Harinck hartelijk dank voor hun
bereidheid hieraan mee te werken.
Wat is de bedoeling? Er zijn een paar situaties.
Woerden zou leesdienst hebben, terwijl ds. Harinck voorgaat in Utrecht
Als wij leesdienst zouden hebben en ds. Harinck gaat voor in Utrecht,
luistert/kijkt Woerden mee met Utrecht. We houden dan dus zelf geen
leesdienst. Dat is morgen, 29 maart, voor het eerst het geval.
Ds. Harinck doet ook voorbede en dankzegging voor de Woerdense situaties.
U blijft dat natuurlijk zoals gebruikelijk aanvragen bij de scriba of de pastoraal
medewerker. Het is niet de bedoeling dat u daarover ds. Harinck belt.
Ook kunnen eventuele afkondigingen van Woerden worden gedaan.
Onze zustergemeente is met de prediking van de Heidelbergse Catechismus
niet bij dezelfde Zondagsafdeling als wij, maar dat hoeft het luisteren en de
kracht van de boodschap niet weg te nemen.
Woerden heeft een gastpredikant/student
Als we als Woerden zelf een gastpredikant/student hebben, houden we
uiteraard zelf dienst in Woerden en luisteren/kijken we mee in Woerden.
De keren dat er zowel in Woerden als in Utrecht leesdienst is
Als er zowel in Woerden als in Utrecht leesdienst is, houden we zelf in
Woerden leesdienst. We roepen u/jullie ertoe op dan allemaal in Woerden
mee te kijken/luisteren. Laat dat vanzelfsprekend zijn. Het is goed voor het
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meeleven onderling. En we roepen de Heere dan als gemeente aan in gebed
en voorbede.
Morgen, 29 maart
Ds. Harinck gaat D.v. morgen om 10.00 en 16.00 uur voor in Utrecht. Dan
gaan we voor het eerst meekijken/luisteren. Op gergemwoerden.nl vindt u er
aanwijzingen voor.
Het kan zowel met Youtube als met Kerkomroep.
Zoals u zult merken ziet de uitzending via YouTube in Utrecht er nog wat
anders uit dan in Woerden. In de komende week wordt daar verder naar
gekeken.
De inzameling van gaven
De penningmeester laat het volgende weten.
Hartelijk dank voor de bijdragen en de giften die we mochten ontvangen op
de rekeningen aan u doorgegeven.
Wij maken u er even op attent dat enkelen een gift of bijdrage hebben gestort
op de bonnenrekening. WIlt u proberen daar alleen op te storten als u bonnen
wilt bestellen?
Met betrekking tot het bestellen van bonnen het volgende. Velen hebben een
automatische overschrijving ingesteld. Natuurlijk mag u die in stand houden
maar u kunt deze ook even tijdelijk stop zetten omdat we de bonnen niet
kunnen innemen. Als u bonnen hebt besteld maar nog niet hebt opgehaald,
blijven deze bij de koster bewaard.
Hier nog een keer de rekeningnummers vermeld voor uw giften en bijdragen
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.
We vermelden ook de extra collecten die in de komende periode zouden
plaatsvinden. Mogen we u vragen daar ook rekening mee te houden en als u
een bijdrage of gift overmaakt in uw omschrijving het doel aan te geven?
5 april
Extra collecte bouwfonds, op rekening van het bouwfonds
NL49 INGB 0001 2839 03.
12 april
Extra collecte deputaatschap Evangelisatie op rekening van de
kerk NL50 INGB 0002 6912 58.
19 april
Extra collecte Jan de Bakkerschool op rekening van de kerk
NL50 INGB 0002 6912 58.
Wekelijks bezinningsmoment
Het was een goed eerste bezinningsmoment afgelopen woensdag. We hopen
dat de komende weken voort te zetten.
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Tenslotte
Het landelijk advies aan de kerkenraden is weer aangevuld. U vindt het op:
https://www.gergeminfo.nl/nieuws/berichtgeving-inzake-het-coronavirus
Volgende week verspreiden we opnieuw een bericht binnen de gemeente.
Naar de zondag
We hopen op een gezegende zondag.
Eenieder in nood of zorg dragen we van harte op aan de Heere en Zijn
sterkte.
Jezus riep in het woeden van de storm: ‘Zwijg, wees stil’. En de winden
werden Hem gehoorzaam. Laat ons de Heere afbidden of Hij Helper wil zijn in
de nood.
Hartelijke groet,
namens de kerkenraad,
J. Kroon,
scriba
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