GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN
Woerden, 6 oktober 2020
Bericht nr. 32 inzake corona-virus
Beste gemeenteleden,
Vanwege de elkaar opvolgende maatregelen, sturen wij u een kort
weekbericht halverwege de week.
U zult waarschijnlijk gehoord hebben van het dringende advies van de
minister om religieuze bijeenkomsten te beperken tot maximaal 30 personen.
De kerkenraadscommissie beraadt zich later deze week nog op de nieuwe
omstandigheden en wat deze betekenen voor de kerkdiensten. We wachten
daarbij ook nog op het advies van onze landelijke deputaatschappen
In dit bericht informeren wij u alleen over de consequenties voor deze week.
Er moest namelijk wel een beslissing worden genomen over de Israël-avond
van morgen. Deze kan helaas niet doorgaan. Wij lichten dat hieronder toe.
We vragen iedereen nog eens: houd u goed aan de verschillende u bekende
maatregelen: anderhalve meter afstand houden, blijf bij gezondheidsklachten
van koorts, verkoudheid en hoesten thuis, was regelmatig uw handen, enz.
Israël-avond
Morgen, 7 oktober stond een Israël avond gepland, waarin Asaf Pelled zou
spreken. Bij de uitnodiging voor deze avond is niet om voorafgaande
aanmelding gevraagd. Daarom weten we niet hoeveel mensen er zouden
komen. Dat is gezien de ontwikkelingen niet gewenst. Het is praktisch op deze
korte termijn ook niet goed mogelijk meer, om alsnog om aanmeldingen te
vragen. Daarom heeft de kerkenraad besloten deze avond nu te annuleren en
deze hopelijk op een later tijdstip alsnog te houden.
Mogen we desondanks toch uw aandacht vragen voor het werk van het
deputaatschap Israël en u vragen een gift overmaken ten gunste van het
werk van het deputaatschap?
Tenslotte
Het zijn verwarrende en onrustige tijden, waarin de overheidsmaatregelen
elkaar in hoog tempo opvolgen. Laten we proberen om met elkaar de rust te
bewaren en te hopen en bidden, dat deze tweede golf van het corona virus
niet te lang zal duren. Daarvoor is het ook belangrijk dat we ons
verootmoedigen voor de Heere en dat we de rust ook van Hem verwachten,
Die gezegd heeft: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven”.
Een goede week toegewenst.
Hartelijke groet,
Namens de kerkenraad,
Secretaris commissie-corona
A. den Besten
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