GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN
Woerden, 12 september 2020
Bericht nr. 29 inzake corona-virus
Beste gemeenteleden,
Deze keer een weekbericht voor de komende twee weken. Volgende week
komt er geen weekbericht uit.
Kerkdiensten
De leden die zijn uitgenodigd voor de diensten van a.s. zondag 13 september
hebben daarvan bericht per e-mail gehad. Begin volgende week worden de
uitnodigingen voor zondag 20 september gestuurd en in de week daarop de
uitnodigingen voor zondag 27 september.
We hadden als vaste regel dat iedereeen de handen desinfecteert bij
binnenkomst. Vanaf heden mag dat nog wel, maar het is niet verplicht.
Zondag 13 september:
10.00 uur leesdienst en 18.30 uur ds. M. Joosse (dus niet 17.00 uur zoals in
de kerkbode staat)
Zondag 20 september:
10.00 uur en 18.30 uur ds. W. Harinck
(in de morgendienst bediening van de Heilige Doop)
Zondag 27 september:
10.00 uur ds. J. IJsselstein en 18.30 uur leesdienst
We zingen gezamenlijk ingetogen drie Psalmverzen: de openingspsalm, het
eerste vers van de psalmzang na het grote gebed en de slotpsalm. Bij de
doopdienst is dat in plaats van het vers na het grote gebed, het Psalmvers
waarmee gedoopte kinderen en ouders worden toegezongen.
Enkele zangers/zangeressen en de kinderen van 12 jaar en jonger zingen alle
Psalmverzen.
U kunt uw gaven meteen bij binnenkomst in de collectebussen doen. Het blijft
ook mogelijk dat pas bij het uitgaan te doen.
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 13 september is er een extra collecte voor het bouwfonds.
De diaconale collecte op 20 september is bestemd voor Bijzondere Noden voor
de noodhulp aan Beiroet.
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Opening catechisatieseizoen 2020-2021
Op maandagavond 21 september hopen we het catechisatieseizoen 20202021 met de ouders van onze catechisanten te openen. Aanvang 19.30 uur.
Tijdens deze avond zal, zoals gebruikelijk, de werkwijze tijdens de
catechisatielessen toegelicht worden.
Vervolgens hoopt drs. Nico van Steensel een inleiding te houden over het
thema: “Jongeren leren hun eigen keuzes te maken”.
Nico is oud-zendingswerker en enige tijd lid van onze gemeente geweest.
Tegenwoordig is hij ambtsdrager in de Gereformeerde Gemeente Dordrecht.
Hij is docent Godsdienst aan het Hoornbeeck college en heeft in het kader van
een lectoraat aan deze school een uitgebreid onderzoek naar de leefwereld
van onze jongeren gedaan. Dit heeft geresulteerd in een rapport met
onderzoekgegevens en aanbevelingen, waarvan ook handzame folders zijn
gemaakt. Deze folders zullen tijdens de avond beschikbaar zijn.
We zien uit naar een boeiende en leerzame avond voor ouders en catecheten.
We verwachten alle ouders. Bij binnenkomst schrijft u uw naam op een
presentielijst.
Ledenvergadering
Op 24 september, aanvang 20.00 uur, wordt een mansledenvergadering
gehouden om te komen tot het uitbrengen van een beroep. Bij binnenkomst
schrijft u uw naam op een presentielijst.
Tenslotte
Psalm 127:8 zegt: ‘De Heere zal uw ingang en uw uitgang bewaren, van nu
aan tot in der eeuwigheid.’ Ds. J.H. Donner schrijft erover:
‘Hoe toepasselijk op het leven dat vol is van ingaan en uitgaan, vanaf het
ogenblik dat wij in deze wereld ingaan tot ons laatste uitgaan. Hoeveel
afwisselingen zijn er, telkens weer een beginnen en eindigen, nieuwe
ongedachte toestanden en daaronder, vooral voor een kind van God, vaak
moeilijke en gevaarlijke toestanden. Zalig hij, die zijn ogen heeft leren
opheffen naar de eeuwige bergen, die op zijn pelgrimsreis de trouwe Wachter
Israëls tot zijn hulp heeft. Begin en einde van elke weg zijn dan veilig en
zeker, zijn Bewaarder slaapt of sluimert niet. Hij zal ongedeerd de poorten
van Sion bereiken, en eeuwig in de Godsstad Jehova, de Drieënige, prijzen,
Die hem Zijn heerlijkheid zal binnenleiden.’
Hartelijke groet,
namens de kerkenraad,
J. Kroon,
scriba
Voor alle data in dit bericht geldt: Deo volente.

2

