GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN
Woerden, 4 juli 2020
Bericht nr. 20 inzake corona-virus
Beste gemeenteleden,
In de afgelopen week hebt u veel in het nieuws kunnen lezen over het zingen.
Wat kan wel, wat kan niet? Het gaat daarbij om zaken als de grootte van de
kerk, het ventilatiesysteem en de duur van het zingen (het aantal te zingen
verzen). Op grond van wat we nu weten ziet het er naar uit dat we een begin
kunnen maken met het weer zingen. Dat is heel verblijdend. Maar volgende
week willen we dat als kerkenraad nog zorgvuldig onder ogen zien. De
kerkenraad staat er a.s. maandag bij stil.
A.s. zondag doen we daarom een tussenstap. Niet alleen enkele
zangers/zangeressen zingen, maar we vragen ook aan alle kinderen van 12
jaar en jonger om mee te zingen. De meeste gezinnen met kinderen zitten
in het middenvak. Kinderen: zing je mee!? Doen hoor!
Wellicht ten overvloede, maar we wijzen er nog eens op: het is niet de
bedoeling dat u naar de kerk komt als u gezondheidsklachten hebt
(verkoudheid, hoesten, koorts). Ook bij milde klachten blijft u thuis.
Kerkdiensten
Zondag 5 juli:
10.00 uur leesdienst en 19.00 uur ds. H. Brons
Woensdag 8 juli:
19.30 uur ds. C. Sonnevelt
Zondag 12 juli:
10.00 uur leesdienst en 18.30 uur ds. W. Harinck
(in de avonddienst openbare geloofsbelijdenis)
De groepen die voor morgen, zondag 5 juli, zijn ingedeeld hebben daar deze
week bericht over gehad. Vandaag gaat er een bericht naar degenen die zijn
ingedeeld voor de dienst van woensdag 8 juli. In de loop van volgende week
sturen we een bericht aan degenen die kunnen komen op zondag 12 juli. U
hoort dus vanzelf wanneer u aan de beurt bent. Houdt uw mailbox in de
gaten zodat u het bericht niet mist en dan een kerkdienst mist!
De inzameling van de gaven
Als u thuis meeluistert: u kunt uw giften en bijdragen in de plaats van de
collecten overmaken 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.
Morgen is er een extra collecte voor het bouwfonds.
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Tenslotte
Morgen komen we voor het eerst met ongeveer 160 mensen bij elkaar. Zoals
we vorig week al schreven kijken we goed hoe het gaat. Mogelijk kan het
aantal op verantwoorde wijze nog iets groter worden, daar komen we dan nog
op terug.
De grootste groep zijn dan nog steeds de thuisluisteraars.
Maar de Heere kan het Woord zegenen, waar we ook zijn, wie we ook zijn en
hoe we ook zijn!
‘Schenk Uwen zegen bij Uw Woord,
Het rijk des satans word’ verstoord.’
‘Troost allen, die, in nood en smart,
Tot U verheffen ’t angstig hart,
Maak ons in tegenspoeden stil,
Hoor ons, o God, om Jezus’wil.’
Voor alle data in dit bericht geldt: Deo volente.
Hartelijke groet,
namens de kerkenraad,
J. Kroon,
scriba
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