GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN
Woerden, 18 april 2020
Bericht nr. 9 inzake corona-virus
Beste gemeenteleden,
Met Goede Vrijdag en Pasen mochten we het Woord van de gekruisigde en
opgestane Zaligmaker horen.
Student De Raaf sprak op Goede Vrijdag over de overwinningsroep van de
Zaligmaker: het is volbracht. Het opstandingsevangelie klonk met Pasen drie
keer uit de mond van onze consulent en oud-predikant ds. W. Harinck. We
hoorden over de boodschap van de engel: ‘Hij is hier niet; want Hij is
opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft.’ We hoorden over Zijn opstandingsgroet:
‘Vrede zij ulieden!’ En het ging over Christus de Overwinnaar: ‘Wie is Deze,
Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra?’
De omstandigheden waren deze feestdagen zo anders, maar de inhoud van de
boodschap was geheel dezelfde!
Als een student komt is het normaal gesproken een ‘kennismaking’ zowel voor
de gemeente als voor de student. Dat is nu voor een student eigenlijk niet zo.
Wij hebben student De Raaf wél kunnen horen en zien (voor wie daar gebruik
van maakt). Maar hij heeft óns niet kunnen zien. Er was een nagenoeg lege
kerk en een nagenoeg lege consistorie. Gelukkig mocht hij het Woord
vrijmoedig brengen. Laten we hopen dat hij ook nog een keer op een gewone
manier bij ons mag zijn.
We zijn de kerkenraad van Utrecht en de consulent dankbaar dat we met
Pasen weer twee keer met Utrecht konden meeluisteren. Dat is erg
gewaardeerd.
We denken ook aan de mensen van de techniek. Het is voor hen toch iedere
keer weer spannend of het goed zal werken. Hartelijk dank!
Kerkdiensten
De komende weken zijn de kerkdiensten Deo volente allemaal in Woerden.
Zeven maal hebben we een predikant, eenmaal is er leesdienst. Dat is een
‘eigen’ leesdienst in Woerden, want op die zondag is er ook in Utrecht
leesdienst.
19 april:
10.00 uur en 16.00 uur ds. J.W. Verweij.
26 april:
10.00 uur leesdienst en 18.30 uur ds. J. IJsselstein.
3 mei:
10.00 uur ds. C.G. Vreugdenhil en 18.30 uur ds. M. Joosse.
10 mei:
10.00 uur ds. J. IJsselstein en 19.00 uur ds. W. Harinck.
De diensten kunnen langs de bekende kanalen worden meegeluisterd en
meegekeken.
De inzameling van gaven
Uw giften en bijdragen kunnen op de u bekende bankrekeningnummers voor
diaconie, kerk en bouwfonds worden overgemaakt.
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Uw gaven voor de Jan de Bakkerschool (extra ‘collecte’ 19 april) kunnen
worden overgemaakt op de rekening van de kerk: NL50 INGB 0002 6912 58
t.n.v. Ger. Gemeente Woerden inzake kerk, met vermelding ‘Jan de
Bakkerschool’.
De diaconale ‘collecte’ op 26 april is bestemd voor het Deputaatschap
Bijzondere Noden voor de noodhulp aan verschillende landen in verband met
de corona-crisis. Van harte aanbevolen om uw gave te geven op het
rekeningnummer van de diaconie: NL22 ABNA 0940 3416 38 t.n.v. Ger.
Gemeente Woerden inzake diaconie, met vermelding ‘Bijz. Noden corona’.
Wekelijks bezinningsmoment
Ook volgende week woensdagavond om 19.30 uur wordt weer een meditatie
uitgezonden.
Tenslotte
Volgende week zal er een overheidsbesluit vallen voor de periode na 28 april.
Worden de maatregelen verlengd, worden ze (iets) versoepeld? Welke
betekenis heeft dat voor de kerkdiensten? We leggen het in Gods hand.
Volgende week brengen we weer een bericht uit. Dan hopen we meer te
weten.
Eenieder in alle omstandigheden, die zo verschillend kunnen zijn, van harte
Gods ondersteuning toegewenst.
Matthew Henry schrijft bij Hosea 13:12 het volgende: ‘Efraïms
ongerechtigheid is samengebonden, zijn zonde is opgelegd’. De zonden zijn
in Zijn boek geschreven. Zij zijn welbewaard en worden niet vergeten. Zie, de
zonde des zondaars wordt niet vergeten tot ze vergeven wordt.’
En even verder bij Hosea 13:14: ‘Doch Ik zal hen van het geweld der hel
verlossen, Ik zal ze vrijmaken van de dood: o, dood! Waar zijn uw
pestilentiën? hel! waar is uw verderf? O dood, waar zijn uw pestilentiën?
Jezus Christus heeft ze teniet gedaan, toen Hij hem overwonnen heeft, die de
macht des doods had, namelijk toen Hij in Zijn eigen opstanding over dood en
hel getriomfeerd heeft.’
Hartelijke groet,
namens de kerkenraad,
J. Kroon,
scriba
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