GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN
Woerden, 4 april 2020
Bericht nr. 7 inzake corona-virus
Beste gemeenteleden,
Graag brengen we weer een bericht uit. De kerkbode is zojuist ook
uitgekomen. Daarin vindt u natuurlijk zoals altijd de pastorale contacten en
gemeentenieuws. De kerkbode wordt trouwens deze keer bij (bijna) iedereen
bezorgd, niet alleen bij de mensen die in Woerden wonen, maar ook
daarbuiten. Met dank aan br. C.M. Blok voor het werk daaraan en aan
iedereen die helpt met bezorgen! Deze keer zit ook het Bethlehemagazine
erbij.
Het landelijk advies aan de kerkenraden is deze week ook weer aangevuld. U
vindt het op:
https://www.gergeminfo.nl/nieuws/berichtgeving-inzake-het-coronavirus
We volgen zoals steeds ook nu het advies weer op. Er zal voortaan (in plaats
van de huidige drie ambtsdragers) nog maar één ouderling bij de dienst in
Woerden zijn (samen met de koster en de organist), of één ouderling vanuit
Woerden bij de dienst in Utrecht.
Kerkdiensten
De afgelopen zondag hebben we voor het eerst meegeluisterd met Utrecht.
We hoorden uit het Evangelie over Hem, van Wie gezegd werd: ‘Hosanna,
gezegend is Hij, Die komt in de Naam des Heeren.‘
De kerkenraad heeft veel positieve reacties uit de gemeente gehad over deze
mogelijkheid die er is gekomen in de ongekende situatie dat we niet als
gemeente bij elkaar kunnen komen in ons kerkgebouw. Sommigen zouden
toch liever hebben gehad dat we vanuit Woerden de leesdiensten hadden
gedaan.
De kerkenraad hoopt met deze voorziening het gemeente-zijn in deze
bijzondere tijd het beste te bevorderen. We komen zo toch als Woerden
samen, zij het samen met Utrecht. De voorbede en dankzegging mogen hun
plaats hebben. Als we bijvoorbeeld denken aan de jonge gezinnen met
kinderen, is het fijn dat ze op deze wijze iets gemakkelijker kunnen
meeluisteren. Het is een noodsituatie waarin dit nu een oplossing is. Maar we
hopen natuurlijk allemaal dat het snel als vanouds kan worden en dat we
weer in Woerden als gemeente met elkaar mogen opgaan naar de
Oudelandseweg.
A.s. zondag 5 april
Deo volente luisteren we a.s. zondagmorgen om 10.00 uur mee met Utrecht
naar ds. Harinck en ’s middags gaat om 15.30 uur ds. IJsselstein in Woerden
voor.
Ds. Harinck maakt voor de morgendiensten altijd vragen voor het gesprek/ de
overdenking met de kinderen en de ouderen. Zodra ze er zijn, worden ze op
de website geplaatst. Kinderen, ga ze maar maken! Ouderen, maak er
gebruik van.
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De diensten kunnen weer zowel met Youtube als met Kerkomroep worden
meegeluisterd en er kan ook worden meegeluisterd met de ‘kastjes’ en met
de scanner.
Een tip: schakel op tijd in! De meesten schakelen nu pas in kort voor aanvang
van de dienst. Dan komt er opeens veel belasting op het netwerk. Het gaat
beter als er geleidelijk wordt ingeschakeld vanaf een half uur voor de dienst.
Dat geeft spreiding. Dat geldt vooral voor Kerkomroep die soms moeite heeft
om de landelijke belasting aan te kunnen.
---------------------------------------------------------------------------------------

Live uitzendingen met beeld
Zondagmorgen 5 april
Voor de uitzending via YouTube klikt u op de volgende link: Livelink GG Utrecht U kiest dan de dienst
die op dat moment live staat om te worden uitgezonden. Het kan zijn dat voor of tijdens een kerkdienst de
website van onze kerk even niet of slecht bereikbaar is. Probeer daarom tijdig verbinding te maken. U kunt
eventueel ook direct op YouTube zoeken naar Gereformeerde Gemeente Utrecht.
Wilt u liever de dienst zonder beeld beluisteren dan hebt u twee mogelijkheden.
Mogelijkheid 1: u klikt hier op de navolgende link: Kerkomroep GG Utrecht.
Mogelijkheid 2: mocht u geen verbinding krijgen met Kerkomroep Utrecht dan klikt u op de navolgende
link Kerkomroep GG Woerden.
U kunt ook als u via een smartphone luistert de Kerkomroep-App gebruiken (opzoeken Utrecht, GG Nieuwe
Westerkerk).
Degene die een kerkradio thuis hebben staan (zwarte kastje afgestemd op de gemeente Woerden) kunnen
gewoon meeluisteren zoals ze gewend zijn. Gebruikt u een scanner dan houdt u die gewoon ingesteld op
Woerden. Scanners zouden mogelijk storingen kunnen ondervinden of iets slechter geluid kunnen
overbrengen.

Zondagmiddag 5 april.
Voor de uitzending via YouTube klikt u op de volgende link: Livelink

GG Woerden.

U kiest dan de dienst die op dat moment live staat te worden uitgezonden. Het kan zijn dat voor of tijdens een
kerkdienst de website van onze kerk even niet of slecht bereikbaar is. Probeer daarom tijdig verbinding te
maken. U kunt eventueel ook direct op YouTube zoeken naar Bethlehemkerk Woerden.
Wilt u liever de dienst zonder beeld beluisteren dan klikt u op de volgende link

Kerkomroep GG

Woerden
--------------------------------------------------------------------------------------Het beeld en het geluid liepen twee weken geleden bij de uitzending vanuit
Woerden niet altijd goed gelijk op. Ook bij de meditaties op de
wonesdagavond ging dat nog niet helemaal goed. We hopen dat dat
morgenmiddag weer verder verbeterd is.
De inzameling van gaven
We herhalen nog eens de rekeningnummers voor uw giften en bijdragen in
plaats van de collecten in de zak.
•

Diaconie: NL22 ABNA 0940 3416 38 t.n.v. Ger. Gemeente Woerden
inzake diaconie.
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•
•

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.

Voortgang verenigingsleven
Het stopzetten van alle gemeente-activiteiten vanwege het coronavirus
betekent helaas ook dat de verenigingen en Bijbelstudiegroepen niet meer bij
elkaar kunnen komen. Dat is erg jammer. Door het verenigingsleven ging ook
doordeweeks het Woord open in de gemeente en ontmoetten gemeenteleden
elkaar. Dat is heel belangrijk voor het gemeentezijn. We missen elkaar! We
missen het samenzijn rondom het Woord van God! De kerkenraad zou het
een goede zaak vinden als naar alternatieven wordt gezocht.
De leidinggevenden van de verenigingen zijn misschien al aan het nadenken
over alternatieve vormen van contact, om de komende periode als vereniging
en gemeente in verbinding te blijven. Of het gebeurt al omdat verschillende
verenigingen normaal gesproken ook al contact onderhouden via mail of
Whatsapp. Die bestaande kanalen zouden nu intensiever en anders kunnen
worden gebruikt. Een van de verenigingen stuurde al een vlog
(videoboodschap) naar de leden. Ook valt te denken aan het online doen van
Bijbelstudie of andere vormen van bezinning. Hiervoor kunnen toepassingen
worden gebruikt als Whatsapp, Microsoft Teams, Zoom of Google Meet, of
mogelijk het videokanaal van onze gemeente. Van een Bijbelstudiegroep die
via het programma Zoom samen Bijbelstudie had gedaan, hoorden we dat dit
goed was bevallen.
De Commissie Jongeren wil leidinggevenden, mentoren (en eventueel ook
andere verenigingen en Bijbelstudiegroepen) graag steunen in het zoeken
naar wegen om in verbinding te blijven en de bezinning vorm te geven.
Daarvoor kan contact worden opgenomen met ouderling L.A.
Kroon, lakroon@gergemwoerden.nl. Ook de Jeugdbond denkt na over
manieren om jongeren ook in deze tijd blijvend te verbinden met de
gemeente. Zie voor tips en ideeën www.jbgg.nl/corona/.
We zijn dankbaar dat de erediensten goede voortgang mogen hebben en dat
we op woensdagavond een bezinningsmoment hebben. Zeker omdat het
waarschijnlijk nog wel enige tijd gaat duren voordat we elkaar als gemeente
weer kunnen ontmoeten, zien we ernaar uit dat gemeenteleden – en vooral
jongeren – elkaar op een of andere manier toch ontmoeten rond het Woord.
Laten we met elkaar de mogelijkheden benutten die er zijn.
Wekelijks bezinningsmoment
Ook volgende week woensdagavond om 19.30 uur wordt weer een meditatie
uitgezonden. Het wordt gewaardeerd en daar zijn we blij mee. Een ogenblik
van samenzijn en overdenking in het midden van een woelige week.
Tenslotte
We lazen een treffend gebed van Augustinus:
“Heilige en machtige Heere, wij brengen voor Uw ogen onze schulden en onze
beproevingen. Wat wij hebben misdaan is groter dan wat wij hebben te
dragen. Onder de gesel van de ziekte worden onze krachten uitgeput, maar
ons hart wordt zo weinig daardoor veranderd. Heere, Gij hebt deze bezoeking
over ons toegelaten en wij erkennen dat wij gezondigd hebben. En toch zijn
wij nog zo hardnekkig. Wanneer wij worden gekastijd, belijden wij onze
3

zonden, maar als de bezoeking voorbij is, vergeten wij wat wij hebben
beweend. Zo Gij niet spaart, wie zal bestaan?
Maar Heere, Gij hebt U toch eenmaal geopenbaard als die God, die de
verderfengel deed terugwijken van de woningen van uw volk. Geef ons,
almachtige Vader, geheel onverdiend wat wij vragen, en hoor naar ons geroep
voor hen, die lijden en sterven. Gedenk temidden van de beproevingen Uw
genade, want Gij hebt geen behagen in de dood van een mens.
Zegen genadig de middelen, die worden aangewend om de verbreiding van de
ziekte tot stilstand te brengen; sterk hen die getroffenen zoeken te genezen
en te troosten; ondersteun hen die in pijn en smart verkeren; haast U te
herstellen die uitgeput zijn; geef Uw hemelse vertroosting aan allen niet meer
genezen zullen. O Heere, doe het, niet om onzentwil, maar opdat deze aarde
nog de lof van Uw Naam zal worden gehoord. Wij loven U, die de
ongerechtigheden vergeeft en de krankheden geneest en het leven verlost uit
het verderf – door Jezus Christus onze Heere, Amen”.
Volgende week verspreiden we opnieuw een bericht binnen de gemeente.
Hartelijke groet,
namens de kerkenraad,
J. Kroon,
scriba
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