GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN

Woerden, 10 oktober 2020

Bericht nr. 33 inzake corona-virus
Beste gemeenteleden,
Hieronder vindt u opnieuw een weekbericht. Voor de tweede keer deze week.
Het is een roerige week geweest. Enerzijds vanwege de zorgelijke toename van
het aantal corona besmettingen, anderzijds vanwege het dringende advies van
het CIO en de minister om het aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten bij
voorkeur en zo mogelijk te beperken tot maximaal 30 personen en de vragen die
dit advies opgeroepen heeft in de verschillende kerken.
Vanochtend heeft de kerkenraad besloten om het aantal kerkgangers terug te
brengen naar een maximaal aantal van 30 gezinnen/alleenstaanden.
We lichten deze beslissing hieronder in dit bericht toe.
Voorzorgsmaatregelen
Wij vragen u: houd u goed aan de verschillende u bekende maatregelen: blijf
thuis bij gezondheidsklachten van koorts, verkoudheid en hoesten, houd
anderhalve meter afstand, was regelmatig uw handen, enzovoort.
Ook is het de bedoeling dat u thuisblijft, zolang u op de uitslag van een corona
test wacht.
Maximum aantal personen per dienst
De zondagse eredienst is een zaak van groot geestelijk gewicht. Het niet kunnen
opgaan van een groot deel van de gemeente is een zeer zorgelijke zaak. Het is
naar de Schrift dat we de onderlinge samenkomsten hebben waarin we de
prediking horen.
We hebben als kerken ook de zorgen rond de gezondheid ernstig te nemen. Niet
alleen in het belang van de eigen (doop)leden, maar ook in dat van de gehele
samenleving. Met grote zorg komen in de achterliggende dagen de jongste
gegevens rond de verspreiding van de pandemie, de aantallen ziekenhuisopnames
en IC-patiënten tot ons. De actualiteit roept ons allen op opnieuw onze
verantwoordelijkheid te nemen.
Omdat de kerkenraad geen lichtvaardige beslissing wilde nemen over dit advies
van de minister, heeft de kerkenraad willen wachten op het advies van de
kerkelijke deputaatschappen. Dit advies is gisteravond verschenen. Zij hebben
dringend geadviseerd extra maatregelen te nemen en benoemen een ‘substantiële
afschaling’ van het aantal kerkgangers per dienst, zonder een aantal te noemen
omdat dat afhangt van de omvang van het kerkgebouw, de plaatselijke situatie
etc. De laatste tijd waren we verblijd dat er in ons kerkgebouw ruimte was om
met ca. 250 personen de diensten bij te wonen.
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Alles afwegende heeft de kerkenraad besloten om a.s. zondag met 30 gezinnen/
alleenstaanden per dienst samen te komen. Dat is een kleine 100 personen.
Het is een moeilijke beslissing geweest, maar een maatregel die we nodig en
gepast achten in onze situatie.
Daarbij is het ook goed te beseffen dat de beperkingen betrekking hebben op het
aantal bezoekers, maar gelukkig niet over zulke wezenlijke zaken als de
Woordverkondiging of onze belijdenis. Het is een grote zegen dat het Woord
onder ons nog in alle vrijheid verkondigd mag worden. Laten we daar toch ook de
Heere voor danken.
We hebben deze beslissing willen nemen in afhankelijkheid van de Heere en in
overeenstemming met Zijn Woord. En ook met het oog op de vele jongeren in de
gemeente.
We houden de ontwikkelingen nauwlettend in het oog. Als het nodig is nieuwe
maatregelen te treffen zullen we daartoe moeten overgaan.
Mondkapjes
Met betrekking tot het dragen van mondkapjes vragen we iedereen vanaf de
middelbare schoolleeftijd om vanaf de parkeerplaats/fietsenstalling bij het
binnenkomen en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. In de bank kunt
u uw mondkapje afzetten. Bij het verlaten van de bank zet u hem weer op.
Kerkdiensten
Aan het begin van deze week hebben velen een uitnodiging ontvangen voor de
dienst van morgen. Deze uitnodigingen zijn nog verstuurd op basis van een aantal
van ca. 230 bezoekers. Omdat nu het aantal bezoekers teruggebracht wordt naar
maximaal 30 gezinnen/alleenstaanden zijn we genoodzaakt de uitnodigingen te
herzien. Alle uitnodigingen worden ingetrokken en er worden nieuwe
uitnodigingen verstuurd aan degenen die nu nog wel kunnen komen. U wordt
hierover zo spoedig mogelijk per e-mail geïnformeerd. De uitnodigingen voor
zondag 18 oktober worden begin volgende week gestuurd.
Zondag 11 oktober:
10.00 uur en 18.30 uur st. P.J. de Raaf
Zondag 18 oktober:
10.00 uur leesdienst en 16:00 Ds. G.W.S. Mulder (doopdienst)
Mogen we u en jullie vragen om wat eerder naar de kerk te komen? Dan
verloopt alles in de kerk netjes en volgens de regels en komt het niet op de
laatste tien minuten aan om iedereen tijdig een zitplaats te geven. Bij
binnenkomst zal u gevraagd worden naar uw gezondheid en als die goed is,
krijgt u een zitplaats toegewezen.
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Collecten
U kunt uw gaven meteen bij binnenkomst in de collectebussen doen. Het blijft ook
mogelijk dat 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. Gereformeerde Gemeente Woerden
inzake diaconie.
• Kerk: NL50 INGB 0002 6912 58 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Woerden
inzake kerk.
• Bouwfonds: NL49 INGB 0001 2839 03 t.n.v. Gereformeerde Gemeente
Woerden inzake bouwfonds.
Op 11 oktober is de diaconale collecte bestemd voor Helpende Handen.
Op 18 oktober is er een extra collecte voor de emerituskas.
Andere activiteiten
Voor alle andere activiteiten hanteren we een maximaal aantal deelnemers van
30. Dit betekent dat verenigingen met meer dan 30 deelnemers, hun
bijeenkomsten zullen moeten opsplitsen. Ook hier willen we wijzen op de
noodzaak om mondkapjes te dragen bij binnenkomst en vertrek. Dit geldt
bijvoorbeeld ook voor de catechisaties.
Woordvoerderschap
Onze scriba, ouderling J. Kroon, is aangesteld als woordvoerder naar de pers toe.
Mocht u benaderd worden door pers, dan vragen wij u om hen naar de scriba te
verwijzen.
Zingen
Zoals vorige week aangegeven, blijven we bij de situatie dat alleen enkele
zangers en de kinderen van 12 jaar en jonger de psalmverzen zingt. De gemeente
zingt in gedachten en met het hart mee. Thuis kan van harte meegezongen
worden.
Trouwdienst
Op woensdag 14 oktober treden in het huwelijk Jacob Johannes (Johan) Kodde en
Esther Joanne (Joanne) van Broekhuizen. Hun huwelijk wordt om 16:00 uur
kerkelijk bevestigd vanuit de gemeente Zeist in de Maartenskerk in Doorn door
Ds. W. Visscher. Vanwege het beperkte aantal bezoekers kunnen er alleen
daggasten en helaas geen andere gasten of gemeenteleden aanwezig zijn. Er is
tijdens de trouwdienst een livestream aanwezig, waardoor er meegeluisterd en
meegekeken kan worden. De link voor de livestream is te vinden op:
www.bruiloftjohanenjoanne.nl
Vanwege het maximum aantal toegestane gasten is er een besloten receptie. Het
bruidspaar kan gefeliciteerd worden na de trouwdienst of anders later op een
persoonlijke wijze.
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Tenslotte
Als de Heere het geeft hoopt morgen student de Raaf te spreken over
1 Koningen 8: 37-40. Dit tekstgedeelte gaat over het gebed van Koning Salomo
bij de inwijding van de Tempel te Jeruzalem. Salomo bidt de Heere dat Hij horen
wil vanuit de hemel in tijden van pest, honger en ziekte.
In dit ootmoedig gebed vraagt Salomo of God vergeving wil schenken, wanneer
wij “de plaag van ons hart zullen erkennen”. En vers 40 geeft het doel aan:
“Opdat zij U vrezen al de dagen, die zij leven zullen in het land, dat Gij onzen
vaderen gegeven hebt”. Wat zou het goed zijn als we Salomo hierin mogen
navolgen en ook ootmoedig de Heere mogen bidden en vrezen.
We wensen u een gezegende zondag toe.
Met hartelijke groet,
Namens de kerkenraad,
Secretaris Commissie Corona,
A. den Besten

Voor alle data in dit bericht geldt: Deo Volente.
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