GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN

Woerden, 22 augustus 2020

Bericht nr. 26 inzake corona-virus
Beste gemeenteleden,
Het is weer tijd voor een weekbericht.
Bastiaan Verhoef heeft een vraag aan mensen die in de zorg werken over hun
inroostering.
En de crèche gaat – met inachtneming van de corona-maatregelen - weer
beginnen vanaf zondag 6 september. Daarom is er een vraag van Corlien
Reijersen van Buuren en Mirjam Kriekaard aan de ouders die kinderen naar de
creche willen brengen.
Verder vindt u de gebruikelijke informatie over de kerkdiensten en een
herinnering aan de preekbespreking van morgen.
Werkzaam in de zorg
Bastiaan Verhoef vraagt het volgende aan degenen die in de zorg werken en
wisselende diensten hebben.
Het is nu mogelijk om het rooster op te geven van september en oktober. Dat
kan via deze link. In dit formulier geeft u aan welke delen van de zondag u
werkt en dus bij voorkeur niet ingepland wil worden. Wilt u het formulier
uiterlijk volgende week vrijdag 28 augustus insturen?
Als u later wijzigingen heeft in het rooster kunt u het formulier nogmaals
invullen. Dan wordt het laatst ingevulde rooster gebruikt.
Halverwege oktober wordt dit formulier aangepast, zodat het rooster voor
daarna ingevuld kan worden.
Crèche
Corlien Reijersen van Buuren en Mirjam Kriekaard vragen het volgende aan
ouders die kinderen naar de crèche willen brengen.
Vanaf zondag 6 september zal er tijdens de ochtend-dienst weer crèche
gehouden worden (tijdens een evt middag-dienst voorlopig nog niet).
Omdat we nog niet met de hele gemeente de kerkdienst bij kunnen wonen,
zal het aantal kinderen in de crèche ook minder zijn. We zullen daarom één
groep vormen met 2 oppas-moeders.
Je kunt je voor het gebruik van de crèche opgeven via deze link. Graag
insturen uiterlijk vrijdag 28 augustus.
Als je jouw kind(eren) naar de crèche brengt, verwachten we van je dat je
meedraait in het oppas-rooster (je bent ongeveer 1 keer per 8 weken aan de
beurt).
Wilt je jouw oppasbeurt graag tijdens een 'thuis-dienst' of juist tijdens een
dienst waarbij je ingedeeld bent? Je kunt het aangeven in de link.
Via de mail volgt eind augustus meer praktische informatie en ook de
uitnodiging voor specifieke opgave van jouw kind(eren) per zondag.
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Kerkdiensten
De leden die zijn uitgenodigd voor de diensten van zondag 23 augustus en
woensdag 26 augustus hebben daarvan bericht per e-mail gehad. Begin
volgende week komen de uitnodigingen voor zondag 30 augustus.
Zondag 23 augustus:
10.00 uur leesdienst en 17.00 uur ds. C.G. Vreugdenhil
Woendag 26 augustus (zendingsdienst):
19.30 uur ds. C. van Ruitenburg
Zondag 30 augustus:
10.00 uur leesdienst en 15.00 uur ds. H.J. Agteresch
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.
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. 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 23 augustus is de de diaconale collecte bestemd voor de Vluchtheuvel.
Op woensdag 26 augustus wordt gecollecteerd voor de zending. Degenen die
meeluisteren kunnen hun gaven overmaken op de rekening van de kerk onder
vermelding van ‘zending’.

Preekbespreking 23 augustus
De preekbespreking morgen begint om 19 uur en gaat over zowel de ochtendals de avondpreek. 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.
Aanmelden kan vandaag nog via een email aan C.J. Both
(cjboth@gergemwoerden.nl).
Tenslotte
De vakantieperiode gaat naar een einde lopen. We zagen dan de kerk altijd
weer voller worden. Dat is nu anders. Maar we zien er evengoed naar uit dat
de Heere Zijn zegen geeft over Zijn Woord, thuis meekijkend en
meeluisterend en in de kerk.
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De regering heeft weer sommige extra maatregelen genomen, omdat het
aantal besmettingen in Nederland weer toeneemt. Gelukkig mag het met het
verloop van de kerkdiensten in Nederland nog goed gaan. Er is tot nu toe
geen bijzonder nieuws over uitbraken. Wilt u / wil jij de Heere bidden om Zijn
bewaring?
Het Heilig Avondmaal zou worden gehouden op 20 september. Dat kan helaas
geen doorgang vinden vanwege de omstandigheden. Laat het een
aanhoudende gebedszaak zijn of de Heere Zelf ruimte wil maken voor het
houden van Zijn instelling, opdat de dood des Heeren weer kan worden
herdacht totdat Hij komt.
Hartelijke groet,
namens de kerkenraad,
J. Kroon,
scriba
Voor alle data in dit bericht geldt: Deo volente.
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