GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN

Woerden, 17 oktober 2020

Bericht nr. 34 inzake corona-virus
Beste gemeenteleden,
Opnieuw een weekbericht. Hiermee houden we u op de hoogte van de
ontwikkelingen en de consequenties die het corona virus heeft voor onze
gemeente. Het aantal besmettingen is de afgelopen week opnieuw sterk
toegenomen, ook in Woerden en omgeving. Vorige week hebben wij u
meegedeeld dat we het aantal bezoekers hadden teruggebracht tot een aantal van
30 gezinnen/alleenstaanden. Voor komende zondag blijft dat zo. Maar de zorgen
met betrekking tot de gezondheidszorg nemen sterk toe. Volgende week zullen we
ons ernstig beraden op verdere afschaling.
Voorzorgsmaatregelen
Wij vragen u: houd u goed aan de verschillende 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.
We vragen 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.
Maximum aantal personen per dienst
Afgelopen donderdag is er een nieuw advies verschenen van de kerkelijke
deputaatschappen. In dat advies staat het grote belang van de zondagse
erediensten steeds op de eerste plaats. Het samenkomen rond de prediking van
Gods Woord is bijbels gezien van groot gewicht. De deputaten beseffen ook dat
het voor gezinnen zwaar valt om (nog vaker) thuis te moeten meeluisteren. Toch
moeten ze constateren dat de kaart van Nederland meer en meer rood kleurt. Er
is vrijwel geen burgerlijke gemeente waar een gunstig verloop van het aantal
corona besmettingen te zien is.
Het sterk toegenomen aantal besmettingen en de toename van ziekenhuisopnames leidde tot de drastische maatregelen die de regering tijdens de
persconferentie van afgelopen dinsdag afkondigde. De regering vraagt on
dringend om de sociale contacten sterk in te perken. Allerlei uitzonderingen zijn
opgeheven. Dit raakt de samenleving diep. In feite is de kerk de enige
uitzondering waar het getal van 30 personen niet wordt opgelegd, dit in verband
met de godsdienstvrijheid.
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Maar de deputaten komen ook tot de conclusie dat we als kerken niet op de oude
voet kunnen doorgaan. Het begrip godsdienstvrijheid richt zich in het bijzonder op
de geestelijke inhoud van de kerkdienst. Als het gaat om zaken als bouw- en
brandveiligheid neemt de overheid ook maatregelen die we als kerken opvolgen.
De overheid kondigt nu maatregelen af met het oog op de volksgezondheid. Ook
zulke maatregelen hebben we ernstig te nemen.
Om die reden raden de deputaten sterk aan om het aantal kerkgangers nog
verder terug te brengen, mogelijk zelfs tot het eerder genoemde aantal van 30
personen. Zoals gezegd beraden we ons volgende week ernstig op verdere
stappen.
Kerkdiensten
Komende zondag was het de bedoeling dat ds. G.W.S Mulder ’s middags om
16:00 uur in ons midden de Heilige Doop zou bedienen. Hij is helaas verhinderd.
Gelukkig is ds. J. IJsselstein bereid gevonden om voor hem in te vallen en de
bediening van de Heilige Doop over te nemen. Hiermee verschuift echter het
tijdstip van de middagdienst naar de avonddienst om 19:00 uur.
Omdat de ontwikkelingen m.b.t. het corona virus snel gaan, moeten de
ontwikkelingen op de voet gevolgd worden. Dit heeft als consequentie dat de
uitnodigingen voor de zondagse diensten niet direct aan het begin van de week,
maar iets later in de week verstuurd worden. We hopen dat u hier begrip voor
heeft.
Zondag 18 oktober:
10:00 uur leesdienst en 19:00 uur ds. J. IJsselstein (doopdienst)
Woensdag 21 oktober
19:30 uur ds. M. Joosse
Zondag 25 oktober:
10:00 uur leesdienst en 19:00 uur ds. M.H. Schot
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.
Collecten
U kunt uw gaven meteen bij binnenkomst in de collectebussen doen. Het blijft ook
mogelijk dat bij het uitgaan te doen.
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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 18 oktober is er een extra collecte voor de emerituskas.
Huisbezoeken
Om de onderlinge contacten te beperken, is het aantal bezoeker die aan huis
ontvangen kunnen worden, beperkt tot 3 personen. Verder mag er maar één
bezoek per dag plaatsvinden. Dit raakt ook de ambtsdragers die op huisbezoek
gaan. In de komende week is het de bedoeling dat zo mogelijk één huisbezoek
per avond plaatsvindt. Van tevoren wordt met u contact opgenomen om af te
stemmen of het huisbezoek doorgang kan vinden of komt te vervallen. Ook als u
het bezwaarlijk vindt, komt het te vervallen.
We beraden ons nog op de huisbezoeken voor de weken na de komende week.
Pastorale bezoeken
Het terugdringen van het aantal onderlinge contacten heeft ook consequenties
voor de pastorale bezoeken. We zullen hierin proberen met wijsheid te handelen.
Andere activiteiten
Voor alle andere activiteiten hanteren we op dit moment een maximaal aantal
deelnemers van 30. De deputaatschappen adviseren om de activiteiten voor
kinderen en jongeren te laten doorgaan, maar die voor volwassenen stil te leggen.
Ook hierover wordt volgende week een besluit genomen.
We wijzen nog wel op de noodzaak om mondkapjes te dragen bij binnenkomst en
vertrek. Dit geldt ook voor de catechisaties.
Zingen
Zoals al eerder aangegeven, blijven we bij de situatie dat alleen enkele zangers
en de kinderen van 12 jaar en jonger de psalmverzen zingen. De gemeente zingt
in gedachten en met het hart mee.
Tenslotte
Morgenochtend hebben we leesdienst. Het thema van de preek is: “Het Evangelie
van de koperen slang”, vanuit Numeri 21.
Toen het volk Israël in de woestijn gebeten was door slangen stierven er velen
van het volk. Mozes kreeg toen de opdracht van de Heere om een koperen slang
op te richten. Iedereen die op de koperen slang zag, zou blijven leven. De Heere
Jezus zegt in Johannes 3:14 “En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd
heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden”. Hiermee maakt de
Heere Jezus duidelijk dat de koperen slang in de woestijn een beeld was van Hem.
Als we zien op Hem en geloven in Hem, dan zullen we leven.
3

Dat wensen we u allen van harte toe!
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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