GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN
Woerden, 27 februari 2021
Bericht nr. 52 inzake corona-virus
Beste gemeenteleden,
Het is vandaag precies een jaar geleden dat de eerste corona patiënt gemeld werd
in een ziekenhuis in Brabant. Wie had toen kunnen denken dat we een jaar later
nog met een lockdown en een avondklok te maken zouden hebben? En opnieuw
zijn beide verlengd: tot en met 15 maart.
En hoewel er kleine versoepelingen doorgevoerd worden, zoals het fysiek
lesgeven op enkele scholen, blijft de situatie rond de pandemie zeer ernstig. Dat
stelt onze kerkenraad - en alle kerkenraden - voor grote dilemma's. De behoefte
om weer met meer mensen fysiek een eredienst te kunnen houden is immers
groot. De kerkenraad bezint zich in de aankomende week of en op welke manier
er ruimte is voor opschaling. Wij bidden daarbij om licht. Mogen we u vragen om
met ons de Heere, de Koning van de Kerk, hierover aan te roepen?
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?
Kerkdiensten
• Zondag 28 februari
10:00 uur leesdienst en 18:30 uur ds. W. Visscher
•

Zondag 7 maart
10:00 uur leesdienst en 18:30 uur ds. B. Labee

•

Woensdag 10 maart (Biddag)
10:00 uur en 19:00 uur st. M.G. van Middendorp

De avonddienst begint komende zondag om 18:30 uur in plaats van 19:00 uur.
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.
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•

Bouwfonds: NL49 INGB 0001 2839 03 t.n.v. Gereformeerde Gemeente
Woerden inzake bouwfonds.

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”.
Op zondag 7 maart is de diaconale collecte voor hulp aan vervolgde christenen. U
kunt uw gift overmaken op de rekening van de Diaconie onder vermelding van
“Hulp vervolgde Christenen”.
Op de biddag van 10 maart zijn alle collecten voor de kerk. U kunt uw gift
overmaken op de rekening van de Kerk onder vermelding van “Biddagcollecte”.
Mogen we deze collecte in het bijzonder in uw milddadigheid aanbevelen?
Tenslotte
Er zijn veel psalmen die het lijden van de Heere Jezus vertolken. Eén van die
psalmen is Psalm 69, geschreven door David. Veel van wat David in deze psalm
schrijft, zien we letterlijk vervuld in het leven en lijden van de Heere Jezus.
Daarom is het in deze lijdensweken goed om deze psalm aandachtig te lezen en
te overdenken wat het de Heere Jezus gekost heeft om onze zonden op zich te
nemen en te verzoenen. Laten we Hem toch vooral zoeken en aanbidden!
Psalm 69: 3 berijmd.
Beschaam door mij de stille hope niet
Van hen, die U, o HEER’ der legerscharen,
Verwachten; laat geen schande wedervaren
Aan hen, die U steeds zoeken in verdriet.
Met mij verging hun hoop, o Isrels God,
Daar ik mijn smaad om uwentwil moet dragen.
Mijn aanschijn is bedekt met schand’ en spot;
Helaas, wat heb ik stof tot bitter klagen.
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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