GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN
Woerden, 20 maart 2021
Bericht nr. 55 inzake coronavirus

Beste gemeenteleden,
Opnieuw mogen we u een weekbericht sturen. Vorige week hebben wij u
geïnformeerd over de proef met drie diensten, die morgen begint. Deze week
informeren we u over de gewijzigde aanvangstijden van de middag- en
avonddienst. Zie hieronder. Wel vragen we nadrukkelijk uw aandacht voor de
bekende voorzorgsmaatregelen, voor degenen die een kerkdienst bijwonen.
De situatie met betrekking tot het coronavirus blijft zorgelijk, waardoor we allen
zeer terughoudend moeten zijn in de onderlinge contacten.
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 we met meer
mensen tegelijk naar de kerk komen.
Aanvangstijden tweede en derde dienst
In het vorige week bericht informeerden wij u over de derde dienst. Die hopen we
vanaf komende zondag te houden voor een proefperiode van vier weken.
Afgelopen week werd duidelijk dat er te weinig tijd zit na de middagdienst om de
kerk te ontsmetten en voor te bereiden voor de avonddienst. Om die reden
informeren we u dat de middagdienst een half uur eerder begint en de
avonddienst een half uur later. De middagdienst begint dus om 15:00 uur en de
avonddienst om 19:00 uur. Dit gaat vanaf morgen in.
Crèche
De komende vier zondagen wordt in de ochtend- en middagdienst crèche
gehouden.
Kerkdiensten
• Zondag 21 maart
10:00 uur ds. W. Harinck (doopdienst); 15:00 uur en 19:00 uur leesdienst
•

Woensdag 24 maart
19:00 uur ds. W. Silfhout

•

Zondag 21 maart
10:00 uur en 15:00 uur leesdienst; 19:00 uur ds. J. Schipper
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Collecten
U kunt uw gaven meteen bij binnenkomst in de collectebussen doen. Het blijft ook
mogelijk dat bij het uitgaan van de kerk 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 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”.
Op zondag 28 maart is de extra collecte bestemd voor het Bouwfonds.
U kunt uw gift overmaken op de rekening van het Bouwfonds onder vermelding
van “Extra collecte”.
Zendingsavond met de familie Visser
Op donderdagavond 25 maart is er een zendingsavond waarin Henk en Marianne
Visser iets vertellen over hun taak in Albanië. De avond begint om 19.15 uur en is
te volgen via de livestream van de kerk en via Kerkomroep.
Er is ook gelegenheid om vragen te stellen. Dat kan door de vragen vooraf in te
sturen (jokekreijkes@gmail.com) of tijdens de avond via een (WhatsApp)bericht
(tel: 06-40170169). U bent van harte uitgenodigd deze avond te volgen.
Tijdens de avond wordt geld ingezameld voor de diaconale nood in Albanië, die in
deze coronaperiode groot is. Het rekeningnummer waar uw bijdrage naar
overgemaakt kan worden is NL15 ABNA 0816 7626 00 ten name van Geref.
Gemeente Woerden inzake Zending onder vermelding van “Albanië”.
Tenslotte
Komende zondagmorgen mag opnieuw in het midden van de gemeente het
sacrament van de Heilige Doop gehouden worden. Een drietal jonge kinderen
hoopt het teken en zegel van Gods Verbond te ontvangen. Tegelijkertijd is het
morgen de eerste dag van de lente. Zowel het sacrament van de Doop als het
begin van de lente wijzen ons op de voortgaande voorzienigheid van de Heere.
Psalm 72: 5 “Zij zullen U vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht
tot geslacht.”
De kerkenraad wenst u een gezegende zondag toe!
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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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