GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN
Woerden, 7 november 2020
Bericht nr. 37 inzake corona-virus
Beste gemeenteleden,
Opnieuw een weekbericht. We willen u weer op de hoogte houden van de
ontwikkelingen en de gevolgen ervan voor onze gemeente. Gelukkig lijkt het
aantal nieuwe besmettingen iets af te vlakken. Toch zijn de zorgen nog hoog.
De kerkenraad heeft in de afgelopen week besloten de huidige maatregelen met
14 dagen te verlengen. Hieronder lichten we dat verder toe.
Gebruikelijke voorzorgsmaatregelen
Wij vragen u zich goed aan de verschillende maatregelen te houden:
• blijf thuis bij gezondheidsklachten van koorts, verkoudheid en hoesten;
• houd anderhalve meter afstand;
• was regelmatig uw handen;
• draag een mondkapje bij het binnenkomen en verlaten van de kerk;
• blijf thuis, zolang u op de uitslag van een corona test wacht;
• enzovoort.
Maximum aantal personen per dienst
Het aantal kerkgangers blijft voor komende weken beperkt tot 30, waarbij
jongeren van 12 jaar en jonger, niet meegeteld hoeven te worden. Vanwege de
situatie in ons land is besloten dit aantal kerkgangers vast te houden tot en met
zondag 22 november. In de derde week van november zal de situatie opnieuw
beoordeeld worden.
Kerkdiensten
De uitnodigingen voor de diensten van 8 november zijn verstuurd. Zoals u
begrijpen zult, duurt het nu langer voor u een uitnodiging ontvangt. De
uitnodigingen worden op alfabetische volgorde verstuurd. Op dit moment worden
de gezinnen met de achternaam beginnend met een G (of verder) uitgenodigd.
Wanneer u niet in staat bent om naar de kerk te gaan en u meldt zich op tijd af,
dan ontvangt u enkele weken later nog een keer een uitnodiging.
•

Zondag 8 november:
10:00 uur leesdienst en 19:00 uur ds. W. Harinck

•

Zondag 15 november:
10:00 uur leesdienst en 17:00 uur ds. G.J. Baan

•

Woensdag 18 november:
19:30 uur ds. C.J. Meeuse
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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 zondag 8 november is de eerste collecte bestemd voor Diaconale
Maatschappelijke Zorg.
Huisbezoeken
Net als afgelopen week zullen de huisbezoeken beperkt worden tot één
huisbezoek per avond. 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.
Muzikale uitzending van de -12 verenigingen
De leiding van de -12 clubs Benjamin, Obadja en David, deelt het volgende mee:
Zaterdag 14 november wordt het ‘herfstuitje’ van de -12 clubs georganiseerd. Dit
jaar kunt u daar thuis een deel van meebeleven: tussen 2 en 3 uur ’s middags
wordt het muzikale gedeelte uitgezonden vanuit de kerkzaal. Op dezelfde wijze als
de kerkdiensten. Kijkt en luistert u mee?
Andere activiteiten
Ook de beslissing om alle verenigingen voor volwassen op te schorten tot 14
november wordt met twee weken verlengd tot 28 november. Jeugdverenigingen
en catechisaties e.d. kunnen wel doorgaan.
Problemen met beeld uitzendingen
Zoals u thuis wel gemerkt zult hebben, ondervinden we helaas met enige
regelmaat nog storingen bij het uitzenden van beeld en geluid. Er wordt achter de
schermen hard gewerkt om dit te verbeteren. Verschillende experts zijn steeds
behulpzaam, maar terwijl het bij de testuitzendingen steeds heel goed gaat,
ontstaan er dan bij de echte uitzendingen regelmatig toch weer wat problemen.
Hopelijk heeft u daar wat geduld mee en we wijzen u er op, dat als het teveel
problemen geeft, dat dan de Kerkomroep (alleen audio) een goed alternatief is.
Ondertussen is er een alternatief gevonden wat nu bij de eerste testen heel goed
gaat. Deze zondag wordt die bij de erediensten ingezet. We hopen dat daarmee
de problemen zijn verholpen.
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Tenslotte
Volgende week is de “Week van het leven”. Het is goed om met elkaar stil te
staan bij de beschermwaardigheid van het leven. Het leven dat door God
geschapen is tot Zijn eer. Tegelijk is het ook goed om op Hem te zien, Die zich
“het Leven” noemt.
Johannes 11: 25 en 26: “Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het
Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven; En een iegelijk, die
leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat?”
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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