GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN
Woerden, 23 januari 2021
Bericht nr. 47 inzake corona-virus
Beste gemeenteleden,
Hierbij ontvangt u een nieuw weekbericht. Afgelopen week is bekend geworden
dat er vanaf vanavond tot en met 9 februari een avondklok van kracht zal zijn.
Omdat de avondklok om 21:00 uur ’s avonds ingaat, zijn de gevolgen voor de
avonddiensten beperkt. We lichten hieronder de enkele gevolgen 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 instellen van de avondklok heeft geen consequenties voor het maximum
aantal personen dat de kerkdiensten mag bezoeken. Daarom blijven we voorlopig
tot en met 9 februari op een maximum aantal personen van 30.
Kerkdiensten
• Zaterdag 23 januari
15:00 uur st. P.J. de Raaf
(Aangepaste dienst voor mensen met een verstandelijke beperking)
•

Zondag 24 januari
10:00 uur ds. C. van Ruitenburg en 18:30 uur ds. P. Mulder

•

Woensdag 27 januari
18:30 uur ds. A.J. de Waard.
(Thema rond het verlies van gezondheid en/of het verlies van geliefden)

•

Zondag 31 januari
10:00 uur en 16:30 uur ds. J.W. Verweij

De weekdienst van woensdag 27 januari wordt vanwege de avondklok een uur
vervroegd! De dienst begint nu om 18:30 uur! Als dat voor u te vroeg is, kunt u
de dienst ook later op de avond nog beluisteren en bekijken.
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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 zaterdag 23 januari is de collecte bestemd voor Helpende Handen. U kunt u
uw gift overmaken op de rekening van de Diaconie onder vermelding van
“Helpende Handen”.
Op woensdag 27 januari is de collecte bestemd voor de stichting WinstuitVerlies.
U kunt u uw gift overmaken op de rekening van de Kerk onder vermelding van
“Winst uit Verlies”.
Catechisaties
Afgelopen maandag (18 januari) is in drie catechisatie groepen een experiment
gedaan met het online aanbieden van de catechisatie les. Na evaluatie hebben we
besloten de komende tijd op deze manier verder te gaan. De catecheten hebben
hierover contact met hun catechisanten.
Maandag 25 januari wordt een eerste online catechisatie-les gegeven aan die
groepen die niet met het experiment van 18 januari meegedaan hebben. Daarna
start op 1 februari een programma van vijf avonden voor alle groepen. De lessen
worden dan om de week gehouden tot eind maart en starten op de gebruikelijke
tijd. Bij de opzet van de lessen wordt rekening gehouden met de omstandigheden
en met het feit dat onze jongeren al veel lessen via de computer voor school
moeten volgen.
We hopen dat op deze wijze het contact met onze jongeren gehandhaafd blijft en
het catechetisch onderwijs voortgang kan hebben. Het gebed is hierbij zo
onmisbaar. De Heere kan ook dit onderwijs, onder moeilijke omstandigheden,
zegenen. Zou iets voor de Heere onmogelijk zijn?
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 februari en maart. 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 formulier gebruikt.
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Vrouwenvereniging Lydia
De vrouwenvereniging Lydia wil u informeren dat de verenigingsavond komende
dinsdag vanwege de avondklok om 19:30 uur begint. Deze avond zal ouderling
Henry de Jong een inleiding verzorgen over: "Godvrezende vrouwen, getuigen uit
het verleden om van te leren". Voor meer informatie verwijzen we u naar de
website van de gemeente.
Aandacht voor elkaar
Nu de maatregelen nog weer strenger worden, willen we als kerkenraad u in deze
periode met nadruk vragen om extra aandacht te hebben voor gemeenteleden die
wellicht eenzaam zijn. Het zal velen goed doen een telefoontje of kaartje te
ontvangen. Ook geven we graag enkele suggesties om contacten te onderhouden:
• Heb vooral oog voor de oudere gemeenteleden! Misschien kunt u ze ergens
mee van dienst zijn? Een eenvoudig contact wordt al erg op prijs gesteld.
• Laten vooral de jongeren zich inzetten binnen de gemeente om lichte
werkzaamheden uit te voeren voor oudere leden van de gemeente. Op de
jeugdverenigingen is enkele maanden geleden een inschrijflijst rondgegaan,
waarop jongeren zich konden aanmelden voor kleine klusjes. Deze lijst zou
vernieuwd kunnen worden.
• Misschien kunt u met enkele andere gemeenteleden een kleine groep vormen
en op deze manier zorg en aandacht voor elkaar hebben.
• Gezinnen met kinderen kunnen onderling afspraken maken over het oppassen
op elkaars kinderen, waardoor ouders meer ruimte krijgen voor ander
activiteiten.
Herinnering voor ouders van Mentoraatsgroep 2021
Ouders met een kind dat op dit moment in groep 8 zit, hebben in november een
brief ontvangen over het mentoraat dat vanuit onze gemeente aangeboden wordt.
Als u deze brief ontvangen hebt, is dit bericht voor u. In deze brief wordt u
uitgenodigd voor de informatieavond die binnenkort gehouden zal worden. We
willen u hiermee informeren dat de datum van deze informatie avond is gewijzigd!
De nieuwe datum is: donderdag 11 februari 2021
Tijd inloop: 19.30 uur; start informatief gedeelte: 19.45 uur.
We hopen dat we elkaar deze avond fysiek kunnen ontmoeten in de kerk, maar
het zou kunnen dat het een digitale avond moet worden. Om u hierover kort van
tevoren definitief te kunnen informeren, zou het heel fijn zijn als u deze week een
mailtje stuurt naar mentoraat@gergemwoerden.nl zodat wij in bezit zijn van uw
mailadres. Hartelijk dank alvast namens de Commissie Jongeren / Mentoraat
Uitzending Deputaatschap Israël
Op 27 januari is er de Internationale Holocaust Herdenkingsdag.
's Avonds organiseert het Deputaatschap voor Israël een livestream over
‘Antisemitisme actueel’. Voorlichter A. Karens zal een korte presentatie houden en
daarna is er een vraaggesprek tussen rabbijn L.B. van de Kamp en J.J. de Jong.
Aanvang: 19.45 uur.
U kunt de livestream volgen op: www.dep-israel.nl/antisemitisme-actueel/
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Tenslotte
Vanmiddag is er een aangepaste dienst voor mensen met een verstandelijke
beperking. Ook zij horen er helemaal bij. We zien dat de Heere Jezus erg liefdevol
omging met de mensen met een ziekte of een handicap. Hij genas er velen. Ook
spreekt de Heere Jezus: “Ziet toe, dat gij niet een van deze kleinen veracht. Want
Ik zeg ulieden, dat hun engelen, in de hemelen, altijd zien het aangezicht Mijns
Vaders, Die in de hemelen is.” Laten we samen met deze mensen de Heere
danken voor de genade die de Heere getoond heeft in het zenden van Zijn Zoon.
De kerkenraad wenst 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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