GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN
Woerden, 13 maart 2021
Bericht nr. 54 inzake corona-virus
Beste gemeenteleden,
Hierbij ontvangt u opnieuw een weekbericht. Afgelopen woensdag hebben we
biddag gehouden, waarin de nood van de tijd nadrukkelijk in het gebed aan de
Heere voorgelegd is. Laten we dit blijvend doen, opdat de Heere ons genadig is en
we als gemeente weer als geheel mogen samenkomen tot Zijn eer.
Vorige zondag is het aantal kerkgangers verhoogd naar 80. Hierdoor worden we
vaker uitgenodigd om een kerkdienst bij te wonen. In aanvulling daarop wil de
kerkenraad op korte termijn starten met een proef om drie diensten per zondag te
houden. U leest er hieronder meer over.
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, zeker nu het aantal
kerkgangers verhoogd is.
Derde dienst
Enkele maanden geleden heeft de kerkenraad de wens te kennen gegeven om
meer gemeenteleden te kunnen uitnodigen voor een kerkdienst, door drie
diensten per zondag te houden. Er is nu besloten om op 21 maart te starten met
een proef voor een periode van 4 zondagen. De derde dienst zal dan gehouden
worden van 15:30 uur tot 17:00 uur. Er zal dan ook crèche zijn.
Gemeenteleden, die niet uitgenodigd worden om een dienst bij te wonen, kunnen
dan zelf besluiten of ze de middag- of avonddienst (of beide) meeluisteren. Hierbij
gaan we ervanuit dat iedereen de ochtenddienst meeluistert.
Creche
Vanwege de verruiming van het aantal kerkgangers wordt in de ochtenddienst en,
vanaf 21 maart, ook in de middagdienst de crèche geopend.
Kerkdiensten
• Zondag 14 maart
10:00 uur leesdienst en 18:30 uur ds. M. Joosse
•

Zondag 21 maart
10:00 uur ds. W. Harinck (doopdienst) 15:30 uur en 18:30 uur leesdienst

•

Woensdag 24 maart
19:00 uur ds. W. Silfhout
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Formulier voor degenen die werken in de zorg
Voor degenen die in de zorg werken en wisselende diensten hebben is het
mogelijk om het rooster op te geven van eind maart, april en mei. 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.
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 14 maart is de kerkelijke collecte voor de emerituskas. U kunt uw gift
overmaken op de rekening van de Kerk onder vermelding van “Emerituskas”.
Op zondag 21 maart is de diaconale collecte bestemd voor het Deputaatschap
Bijzonder Noden. U kunt uw gift overmaken op de rekening van de Diaconie onder
vermelding van “Bijzondere Noden”.
Tenslotte
Over enkele weken vieren we Goede Vrijdag en Pasen. Wij herdenken dan het
lijden, sterven en de opstanding van de Heere Jezus. Wat een Goddelijke liefde
spreekt er uit dit lijden en sterven van de Middelaar voor verloren zondaren! Het
is alleen dít Offer, en dus niets van ons, dat ons kan verzoenen met God. Daarom
worden we opgeroepen om in geloof tot Hem te vluchten.
Johannes 11: 25-26: “Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven;
die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven; En een iegelijk, die leeft, en
in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid…”
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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