GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN
Woerden, 27 maart 2021

Bericht nr. 56 inzake corona-virus

Beste gemeenteleden,
Het zal u niet ontgaan dat het aantal besmettingen weer toeneemt. Dat is een
zorgelijke ontwikkeling, die de kerkenraad op de voet blijft volgen. Op dit moment
zijn we van mening dat het nog verantwoord is om met 80 kerkgangers de
diensten bij te wonen. We hopen dat dit zo kan blijven.
Volgende week geen weekbericht
Volgende week zaterdag ontvangt u in verband met Goede Vrijdag en Pasen geen
weekbericht. Daarom is het huidige weekbericht iets uitgebreider.
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.
Zomertijd
Wij willen u er op wijzen dat komende zondag de zomertijd ingaat. De klok wordt
in de nacht van zaterdag op zondag één uur vooruit gezet.
Kerkdiensten
• Zondag 28 maart
10:00 uur en 15:00 uur leesdienst; 19:00 uur ds. J. Schipper
•

Vrijdag 2 april (Goede Vrijdag)
19:00 uur ds. W. Silfhout

•

Zondag 4 april (Eerste Paasdag)
10:00 uur en 15:00 uur leesdienst; 19:00 uur ds. P. Mulder

•

Maandag 5 april (Tweede Paasdag)
09:00 uur leesdienst

•

Zondag 11 april
10:00 uur ds. H. van der Heiden; 15:00 uur ds. M.L. Dekker (doopdienst);
19:00 uur ds. G.J. Baan
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Ledenvergadering
De kerkenraad wil u informeren dat het de bedoeling is om op woensdag 28 april
een ledenvergadering te houden. Er zal dan verkiezing van ouderlingen en
diakenen zijn. Ook willen we een beroep uitbrengen op een predikant. We hopen
dat deze ledenvergadering in de kerk kan plaatsvinden. Toch worden er ook
voorbereidingen getroffen om de vergadering en verkiezing online te houden.
We hopen u op tijd meer informatie te geven. Wilt u de datum alvast reserveren?
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 28 maart is er een extra collecte bestemd voor het Bouwfonds.
U kunt uw gift overmaken op de rekening van het Bouwfonds onder vermelding
van “Extra collecte”.
Op zondag 4 april (Eerste Paasdag) is er een extra collecte voor het
Deputaatschap Evangelisatie. U kunt uw gift overmaken op de rekening van de
kerk onder vermelding van “Deputaatschap Evangelisatie”.
Op zondag 11 april is er een extra collecte bestemd voor het Bouwfonds.
U kunt uw gift overmaken op de rekening van het Bouwfonds onder vermelding
van “Extra collecte”.
Paasspeurtocht voor kinderen
Op zaterdag 3 april organiseert de Evangelisatiecommissie in samenwerking met
veel gemeenteleden een speurtocht voor kinderen die op de basisschool zitten.
Deze speurtocht wordt gehouden tussen 10:00 en 12:00 uur in verschillende
wijken in Woerden. We hopen veel kinderen te zien. Voor meer informatie
verwijzen wij u naar de Bethlehembode.
Tenslotte
Morgen begint de laatste lijdensweek. We zullen opnieuw stilstaan bij het diepe
lijden van de Heere Jezus. We hopen en wensen dat u in deze lijdenstijd iets hebt
mogen zien van de noodzaak van Zijn lijden, om ons met God te verzoenen. Zijn
lijden en sterven is voor ons de grond om tot Hem te vluchten en om genade te
bidden. Opdat wij ook met Hem zullen opstaan ten eeuwigen leven.
Lukas 24:26: “Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn
heerlijkheid ingaan?”
2

De kerkenraad wenst u een gezegende zondag en gezegende Paasdagen 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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