GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN
Woerden, 23 mei 2020
Bericht nr. 14 inzake corona-virus
Beste gemeenteleden,
Er is weer het nodige aan informatie. We laten het u graag weten.
Kerkdiensten
Hieronder vindt u een overzicht van de kerkdiensten voor de komende twee
weken Deo volente.
24 mei
10.00 uur ds. W. Harinck (meeluisteren met Utrecht)
15.00 uur ds. W. Mouw
31 mei Eerste Pinksterdag
10.00 uur en 18.30 uur ds. J.J. van Eckeveld
1 juni Tweede Pinksterdag
9.00 uur leesdienst
Op 24 mei om 10.00 uur luisteren we voor het laatst mee met Utrecht. We
zijn onze zustergemeente Utrecht en ds. Harinck dankbaar dat we in de
achterliggende twee maanden mee mochten luisteren als het bij ons
leesdienst zou zijn geweest. Het was fijn dat het kon en Woerden was er goed
mee.
Voor het eerst op Tweede Pinksterdag kunnen we weer - met een nog kleine
groep van 30 leden - samenkomen in onze eigen Bethlehemkerk.
Zoals in het vorige bericht al aangegeven gaan we weer werken met groepen
op alfabetische volgorde. We kiezen er - alleen voor de maand juni - nog voor
dat er per pastorale eenheid (gezin) maximaal twee personen komen. We
gaan met de groepen op alfabet verder waar we gebleven waren in maart. Als
u tot de groep behoort die voor een dienst is ingedeeld, is het de bedoeling
dat u van tevoren aangeeft of u komt en met hoeveel personen. Dan kunnen
we eventueel nog zorgen voor aanvulling om de groep tot 30 personen vol te
maken.
Voor de dienst op Tweede Pinksterdag beginnen we met een groep vanaf de
letter H (vanaf Hofland). Dit wordt volgende week geregeld. Dan volgt
hierover nader bericht. U hoeft nu nog niets te doen.
We horen soms het geluid dat er leden zijn die graag hun beurt een keer
voorbij laten gaan. Dat is niet omdat ze niet graag naar de kerk willen, maar
ze gunnen hun plaats aan bijvoorbeeld gezinnen of alleenstaanden, die dan
misschien iets sneller al een keer naar de kerk kunnen gaan. Zelf luisteren ze
thuis wel mee. Dat is natuurlijk een sympathieke gedachte. Als u dit eens wilt
doen, kunt u overslaan als u aan de beurt bent.
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Kanalen
De diensten kunnen langs de bekende kanalen worden meegeluisterd en
meegekeken.
De beelduitzendingen in Woerden werden tot nu toe meteen na de dienst
verwijderd. Voortaan worden de morgen-, middag- en avonddiensten in
Woerden in één keer elke zondagavond rond 20 uur verwijderd. Op
Kerkomroep.nl (dus alleen luisteren) blijven de diensten enkele maanden
staan, zoals dat altijd al het geval is.
Verder wordt er aan enige verbetering gewerkt van de uitzendingen in beeld.
Ook wordt bezien of een ander kanaal dan YouTube kan worden gebruikt.
Zodra er nieuws is hoort u er meer over.
De inzameling van gaven
Uw giften en bijdragen in de plaats van de collecten kunnen worden
overgemaakt op de bankrekeningen:
• 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.
Wekelijks bezinningsmoment
A.s. woensdagavond om 19.30 uur wordt een meditatie uitgezonden, te
houden door een van de ouderlingen.
Bidstond D.v. woensdagavond 17 juni
Samen met de Hersteld Hervormde Kerk van Waarder-Driebruggen en de
Christelijke Gereformeerde Kerk Nieuwkoop houden we op D.v.
woensdagavond 17 juni, aanvang 19.30 uur een bidstond in verband met de
tijdsomstandigheden. De kerkenraden meenden dat er alle aanleiding is om
dit te doen. We zijn er ook dankbaar voor dit gezamenlijk te doen, zoals we al
eerder met zijn drieën samenkwamen. In een gezamenlijke activiteit komt
toch ook altijd het verlangen mee dat gehoor wordt gegeven aan de begeerte
van Christus: 'opdat zij allen één zijn'. Deze tijd zet ons ook wat betreft de
kerkelijke eenheid opnieuw aan het denken.
De sprekers zijn ds. W.L. van der Staaij en ds. W. Harinck. De bijeenkomst
wordt geopend door een ouderling van de Hersteld Hervormde Kerk.
De bidstond vindt plaats in ons kerkgebouw. Van elke gemeente wordt een
klein aantal kerkenraadsleden en leden uitgenodigd. De bidstond wordt in
beeld en geluid uitgezonden. We wekken iedereen op mee te luisteren en te
kijken.
De Gereformeerde Gemeente Utrecht zal deze bidstond met ons meeluisteren.
Zo kunnen we andersom ook Utrecht een keer dienen.
Verruiming met inachtneming van de regels
In het bericht van vorige week hebben we u al geïnformeerd over de gang
van zaken vanaf 1 juni bij de kerk. We herhalen dat de komende tijd in dit
bericht.
U wordt gevraagd de aanwijzingen die in de kerk worden gegeven op te
volgen.
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Bij binnenkomst van het kerkgebouw desinfecteert u uw handen.
De garderobe is niet in gebruik. U kunt uw jas meenemen de kerk in en op
een lege plaats naast u in de bank neerleggen.
U wordt begeleid naar een zitplaats. De zitplaatsen zijn niet vrij.
U neemt uw eigen Bijbel mee de kerk in en u neemt hem ook weer mee naar
huis. Er worden geen kerkbijbels uitgeleend.
Echtparen en gezinsleden zitten bij elkaar zoals ook in de huiselijke situatie.
Er wordt tijdens de dienst niet gecollecteerd. Er staan collectebussen bij de
uitgang.
Verlaat uw plaats tijdens de dienst alleen in hoognodige gevallen (toiletbezoek
bij voorkeur thuis).
Aan het einde van de dienst wacht u met het verlaten van de bank tot u
daarvoor een aanwijzing krijgt.
Bij het verlaten van de kerk: begeef u naar huis, beperk de sociale
ontmoeting in en om de kerk zoveel als mogelijk.
Uiteraard gelden de bekende gedragsregels van het RIVM: 1,5 meter afstand,
geen hand schudden, niezen in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes.
Als u tot een risicogroep behoort, of kwetsbaar bent, of u of een huisgenoot
ziekteverschijnselen heeft (koorts, verkoudheid, hoesten), blijft u thuis.
De komende tijd zullen we - zodra er meer bekend is - u verder informeren
over verschillende zaken, zoals over het zingen, over het houden van de
belijdenisdienst en over de vraag of en hoe doopdienst gehouden zou kunnen
worden.
Tenslotte
Als we binnenkort weer in kleine groepen naar de kerk kunnen is dat om de
Heere hartelijk dankbaar voor te zijn. We hebben er naar uitgezien.
Maar in het RD van een paar weken geleden schreef iemand iets dat tot
nadenken stemt. De corona-pandemie wordt door de schrijver slechts een
speldenprik in het licht van de oordeelsdag genoemd. Op die dag zal Gods
gramschap over verharde zondaren ten volle naar voren komen. Het is
daarom niet de vraag of we binnen de kerkmuren bijeen mogen komen, maar
of we in Christus geborgen zijn.
Dan worden woorden van de Schotse predikant Robert Murray M’Cheyne
aangehaald, die zijn hoorders tijdens een epidemie in 1837 aanspoort: ‘O,
mijn gelovige vrienden! Waarom zou u moedeloos zijn in deze tijd van
heersende ziekte en ramp? Waarom zou u verslagen zijn, alsof God u met een
wolk van Zijn toorn bedekte? Deze wolken zijn wellicht enige druppelen van
Gods toekomstige toorn over de wereld, zij zijn als het begin van een onweer.
Maar tot u spreken zij de taal van de liefde. God wil dat u zich nog meer zult
verbergen in Christus, dat u zich meer zult afscheiden van de wereld: “Ga
heen, Mijn volk, ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe”. Zo
laat dan elke druppel van de wraak die om u heen valt met nieuwe kracht tot
uw ziel spreken, nieuw leven geven aan het geloof, waarmee u zich aan Jezus
vastklemt.’
Hartelijke groet,
namens de kerkenraad,
J. Kroon,
scriba
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