GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN
Woerden, 20 februari 2021
Bericht nr. 51 inzake corona-virus

Beste gemeenteleden,
Hierbij een nieuw weekbericht. Opnieuw zijn er niet veel nieuwe ontwikkelingen te
melden. De lockdown loopt in ieder geval tot en met 2 maart en waarschijnlijk
geldt dat voor de avondklok ook. En het is goed mogelijk dat ook die termijn weer
verlengd wordt. Het zou ons makkelijk moedeloos kunnen maken. Maar wat zou
het mooi zijn als we toch ook oog mogen hebben voor de positieve gevolgen.
Gebruikelijke voorzorgsmaatregelen
Als u uitgenodigd wordt voor de kerkdienst vragen wij u zich goed aan de
inmiddels bekende voorzorgsmaatregelen te houden. Wilt u vooral ook bij het
verlaten van de kerk de anderhalve meter in acht nemen?
Maximum aantal personen per dienst
Hierin is opnieuw geen verandering. Vanwege de lockdown blijven we voorlopig op
een maximum aantal van 30 personen. Wel volgen we de ontwikkelingen op de
voet.
Kerkdiensten
• Zondag 21 februari
10:00 uur ds. M.L. Dekker en 19:00 uur ds. W.A. Zondag
•

Woensdag 24 februari
19:00 uur ds. H. Brons

•

Zondag 28 februari
10:00 uur leesdienst en 19:00 uur ds. W. Visscher

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.
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Op zondag 21 februari is de eerste collecte voor de diaconale doelen in Nederland.
U kunt uw gift overmaken op de rekening van de Diaconie onder vermelding van
“Diaconale doelen in Nederland”.
Op zondag 28 februari is de extra collecte voor het evangelisatiewerk Leidsche
Rijn. U kunt uw gift overmaken op de rekening van de Kerk onder vermelding van
“Evangelisatiewerk Leidsche Rijn”.
Ziekte en zorg
Per abuis is het onderstaande stukje in de laatste kerkbode weggevallen:
De heer P. van Rijs is vanwege een legionella besmetting opgenomen in het St.
Antonius-ziekenhuis in Nieuwegein. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat hij
vorig jaar toch iets van corona heeft gehad. De ontstekingswaarden geven dat
aan. Er zijn ook wonden in zijn longen gesignaleerd. Er wordt nu gewerkt met
prednison Er is nu voor de zesde maal een nieuwe antibiotica kuur aangewend.
Voor de huidige slaapkuur vertelde hij van zijn strijd tegen satan, die hem wees
op zijn zonden. Maar ook dat de Heere rust heeft gegeven in het zien op het enige
Offer. Hij is inmiddels in een diepe slaap gebracht, waardoor extra zuurstof
toevoer mogelijk is. De laatste berichten zijn ernstig. We hopen en bidden dat de
Heere nog uitkomst geeft. Hij gedenke mevrouw Van Rijs en de kinderen.
Tenslotte
Zondagmorgen hoopt ds. M. L. Dekker in ons midden voor te gaan. Dat is best
bijzonder omdat deze predikant zijn gemeente heeft in Nazareth in Israël. Hij mag
dienen in de stad en het land waar de Heere Jezus opgegroeid is en geleefd heeft.
Hij verkondigt daar het Evangelie van de Heere Jezus Christus aan de Joden, die
door Paulus de ‘beminden om der vaderen wil’ genoemd worden. Opdat de Jood
een Christen (volgeling van Christus), en de Christen een Jood (God-lover) wordt.
Romeinen 1:16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is
een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den
Griek.
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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