GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN

Woerden, 21 november 2020

Bericht nr. 39 inzake corona-virus
Beste gemeenteleden,
Hierbij ontvangt u het nieuwe weekbericht. Het is dit keer een kort bericht, omdat
er weinig nieuwe ontwikkelingen te melden zijn. Het aantal besmettingen
schommelt op en neer deze week, wat inhoudt dat de zorgen nog onverminderd
hoog zijn.
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
Vorige week hebben we 82 volwassenen kunnen uitnodigen. Omdat de -13
jongeren niet meegeteld hoeven worden, konden we in totaal met iets meer dan
100 kerkgangers samen komen. Voor de komende zondagen zullen we op dit
niveau blijven.
U hebt in het RD kunnen lezen van nieuwe berichtgeving rondom het advies over
de ‘routekaart voor kerken’. Deze nieuwe informatie, die enigszins verwarrend is,
nemen we mee in de commissie.
Kerkdiensten
De uitnodigingen voor de diensten van 22 november zijn verstuurd.
•

Zondag 22 november:
10:00 uur leesdienst en 16:00 uur ds. A.T. Huijser

•

Zondag 29 november:
10:00 uur leesdienst en 19:00 uur ds. J. IJsselstijn

Andere activiteiten
De beslissing om de verenigingen voor volwassen op te schorten blijft voorlopig
van kracht tot half december. Zondagschool, jeugdverenigingen en catechisaties
e.d. kunnen voorlopig wel doorgaan.
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De huisbezoeken blijven, zoals eerder aangeven, beperkt 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.
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 22 november is de eerste collecte bestemd voor Diaconale doelen in
Nederland.
Tenslotte
Vorige week zaterdag zijn er in onze omgeving, in het kader van de actie “Zeg het
met bloemen” bijna 250 bossen rozen uitgedeeld aan ouderen, eenzamen of
zieken. Deze actie, georganiseerd door de Evangelisatie commissie, heeft veel
positieve reacties opgeroepen. Het is een mooi voorbeeld van een manier waarop
we oog voor elkaar en voor onze naaste kunnen hebben. We hopen dat de Heere
deze actie wil gebruiken tot uitbreiding van Zijn koninkrijk.
Markus 12: 33 “En Hem lief te hebben uit geheel het hart, en uit geheel het
verstand, en uit geheel de ziel, en uit geheel de kracht; en den naaste lief te
hebben als zichzelven, is meer dan al de brandofferen en de slachtofferen.”
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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