GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN
Woerden, 8 augustus 2020
Bericht nr. 25 inzake corona-virus
Beste gemeenteleden,
Deze keer maar een kort weekbericht. Volgende week komt er vanwege de
vakantie geen weekbericht uit, tenzij er nieuws te melden zou zijn.
Kerkdiensten
Degenen die worden uitgenodigd voor een kerkdienst krijgen daarvan in
principe bericht per e-mail op maandag of dinsdag. Let op uw mailbox. Als
u zich onverhoopt moet afmelden, doe dat dan a.u.b. vóór
donderdagavond 19.00 uur. Dan kunnen we in uw plaats een ander
uitnodigen. Die leden krijgen dan een uitnodigingsbericht op donderdagavond
of vrijdag. Kijk daarom 's zaterdags nog een keer in uw mailbox, zodat
u geen kerkdienst mist. Hartelijk dank voor uw medewerking.
Zondag 9 augustus:
10.00 uur en 17.00 uur ds. A.B. van der Heiden
Zondag 16 augustus:
10.00 uur ds. J. IJsselstein en 19.00 uur ds. W. Harinck
Zondag 23 augustus:
10.00 uur leesdienst en 17.00 uur ds. C.G. Vreugdenhil
Collecten
U kunt uw gaven meteen bij binnenkomst in de collectebussen doen. Het
voordeel daarvan is dat het verlaten van de kerkzaal aan het einde van de
kerkdienst wat vlotter verloopt, omdat het niet opstroopt bij de
collectebussen. Het blijft ook mogelijk uw gaven bij het uitgaan van de kerk in
de collectebussen te doen.
De inzameling van de gaven
Als u thuis meeluistert kunt u uw bijdragen 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.
Op 9 augustus is er een extra collecte voor het bouwfonds.
Op 23 augustus is de de diaconale collecte bestemd voor de Vluchtheuvel.
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We zingen gezamenlijk ingetogen drie Psalmverzen: de openingspsalm,
het eerste vers van de psalmzang na het grote gebed en de
slotpsalm.
Enkele zangers/zangeressen en de kinderen van 12 jaar en
jonger zingen alle Psalmverzen.
Preekbespreking 23 augustus
Deze zomer hebben we de mogelijkheid om één preekbespreking
te houden. De bespreking is niet plenair, maar in kleine groepjes. De groepjes
zitten verspreid door het gebouw en de deelnemers houden onderling afstand.
We vragen degenen die willen meedoen zich vooraf aan te melden
en zelf de gespreksvragen en een Bijbel mee te nemen.
We houden de preekbespreking na de middagdienst van 23 augustus.
Ds. C.G. Vreugdenhil hoopt in die dienst in ons midden voor te gaan.
De preekbespreking begint om 19 uur en gaat over zowel de ochtend- als de
avondpreek.
Aanmelden graag voor 22 augustus via een email aan C.J. Both
(cjboth@gergemwoerden.nl).
Tenslotte
In Johannes 6:37b lezen we: ‘En wie tot Mij komt, zal ik geenszins uitwerpen.’
John Bunyan zegt erover: ‘Zoals het oog van Jezus Christus gevestigd is op de
zondaar die tot Hem komt en zoals Zijn hart geopend is om hem te
ontvangen, zo is Hij ook vastbesloten dat niets Zijn hart zal weerhouden om
die zondaar aan te nemen. De zonden die hij bedreven heeft en ook de lengte
van de tijd die hij daarin volhard heeft, zullen Jezus Christus in geen geval
overhalen om hem te verwerpen. Komende zondaar, u komt tot een
liefdevolle Heere Jezus!’
Hartelijke groet,
namens de kerkenraad,
J. Kroon,
scriba
Voor alle data in dit bericht geldt: Deo volente.
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