GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN

Woerden, 5 december 2020

Bericht nr. 41 inzake corona-virus
Beste gemeenteleden,
Hierbij ontvangt u het weekbericht. Omdat het aantal besmettingen blijft
schommelen, blijven de zorgen voor de volksgezondheid onverminderd hoog en is
er nog weinig ruimte voor verruimingen. Om die reden zijn er niet veel nieuwe
ontwikkelingen te melden. We hopen dat op korte termijn de situatie mag
verbeteren.
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
Er verandert momenteel niets in het aantal personen dat uitgenodigd wordt voor
de kerkdiensten. Voor de komende weken blijven we bij een aantal van 82
personen exclusief de jongeren onder de 13 jaar.
Kerkdiensten
De uitnodigingen voor de diensten van 6 december zijn verstuurd. Ook de
uitnodigingen voor de doordeweekse dienst van 10 december zijn inmiddels
toegestuurd.
We wijzen u op de dienst van donderdag 10 december, die ten onrechte niet
vermeld staat in de Bethlehembode.
•

Zondag 6 december:
10:00 uur leesdienst en 15:00 uur ds. J. van Rijswijk (Doopdienst)

•

Donderdag 10 december:
19:30 uur ds. A. Schot

•

Zondag 13 december:
10:00 uur ds. J.J. van Eckeveld en 16:00 uur ds. J.J. Tanis
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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 6 december is er een extra collecte voor de Emerituskas. U kunt uw
gift overmaken op de rekening van de Kerk onder vermelding “Emerituskas”.
Ledenvergadering
De kerkenraad wil op 16 december de jaarlijkse mansledenvergadering houden
met verkiezingen. De kerkenraad gaat er van uit dat deze op de gebruikelijke
wijze gehouden kan worden.
Indeling kerkdiensten rond kerst en oud en nieuw
Vanaf donderdag 17 december tot en met donderdag 24 december zullen we alle
uitnodigingen versturen voor de diensten van 25 december tot en met 3 januari.
Wilt u zo vriendelijk zijn om dan een paar keer extra uw mail te bekijken, zodat u
geen uitnodiging mist en wij op tijd de afmeldingen kunnen verwerken.
Formulier voor degenen die werken in de zorg
Voor degenen die in de zorg werken en wisselende diensten hebben is het nu
mogelijk om het rooster op te geven van eind december en januari. Dat kan via
deze link. In dit formulier geeft u aan welke delen van de zondag u werkt en dus
bij voorkeur niet ingepland wil worden. Als u later wijzigingen heeft kunt u het
formulier nogmaals invullen. Dan wordt het laatst ingevulde rooster gebruikt.
Om uw zorgrooster op tijd te kunnen verwerken voor de kerstperiode, is het van
belang om het formulier uiterlijk 12 december in te vullen.
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.
De huisbezoeken blijven beperkt tot één huisbezoek per avond. Ze verschijnen
vanaf nu niet meer in de Bethlehembode, maar de ambtsdragers zullen van
tevoren contact opnemen of een eventueel huisbezoek gepast komt.
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Tenslotte
Afgelopen zondag heeft ds. J. IJsselstein gepreekt over de tekst uit Psalm 40:8-9.
“Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust,
o mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden mijns
ingewands.”
Wat een bijzondere woorden zijn dat, gesproken door de Zaligmaker, dat Hij lust
heeft om Gods welbehagen te doen! Hij wist heel goed wat dat welbehagen van
de Vader betekende voor Hem. Hij zou moeten lijden en sterven voor Zijn volk.
En toch was het Zijn lust om hierin de wil van de Vader te gehoorzamen en de
prijs voor de zonde volkomen te betalen. Als Hij dan zo gewillig was om Zijn leven
te geven, zouden we dan niet tot Hem vluchten, temeer daar Hij ook gezegd
heeft: “… en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.” Johannes 6:37
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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