GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN
Woerden, 10 april 2021
Bericht nr. 57 inzake corona-virus
Beste gemeenteleden,
Hierbij ontvangt u opnieuw een weekbericht. Hiermee willen we u weer
informeren over de ontwikkelingen die onze gemeente betreffen. Zoals u weet is
de avondklok vanaf begin april een uur later ingegaan. Daardoor heeft deze
nagenoeg geen invloed meer op de avonddiensten. Hieronder vindt u ook
informatie over de proef met drie diensten per zondag.
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.
Proef met drie diensten per zondag
Zoals u weet zijn we enkele weken geleden begonnen met een proef van drie
diensten per zondag, om op deze manier gemeenteleden vaker te kunnen
uitnodigen voor het bijwonen van een kerkdienst. We hebben afgelopen week
besloten om deze proef met vier weken te verlengen tot en met 9 mei. Het kan
zijn dat u de komende weken benaderd wordt met de vraag hoe u deze proef
ervaart.
Kerkdiensten
• 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
•

Donderdag 15 april 15:00 uur ds. W. Harinck; Huwelijksbevestiging

•

Zondag 18 april 10:00 uur ds. J.J. van Eckeveld; 15:00 uur leesdienst;
19:00 uur ds. J.J. van Eckeveld

•

Woensdag 21 april 19:30 uur ds. D.W. Tuinier

Ledenvergadering
Zoals in het vorige week bericht al aangekondigd is het de bedoeling is om op
woensdag 28 april een ledenvergadering te houden. Er zal dan verkiezing van
ouderlingen en diakenen zijn. Ook zal een beroep uitgebracht worden op een
predikant. Volgende week zal de kerkenraad beslissen of deze vergadering in de
kerk kan plaatsvinden of niet. We hopen u hier in het volgende week bericht meer
informatie over te geven.
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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 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”.
Op zondag 18 april is de diaconale collecte bestemd voor het Deputaatschap
Diaconale Maatschappelijke Zorg. U kunt uw gift overmaken op de rekening van
de diaconie onder vermelding van “Deputaatschap DMZ”.
Drive-in Snackbar
Op vrijdag 23 april wil de jeugdvereniging Josia een Drive-in Snackbar bij de kerk
organiseren. De opbrengst is voor de Jeugdbondactie ‘Zorg voor Morgen’.
Eet u met ons mee? Omdat we rekening moeten houden met de coronamaatregelen, hebben we tijdsvakken gemaakt waarin u uw bestelling kunt komen
afhalen. U kunt uw bestelling en tijdvak doorgeven via deze link of door te bellen
naar 06-38122346. Dit kan tot uiterlijk 22 april.
Tenslotte
Afgelopen week mochten we het Paasfeest vieren! We stonden stil bij de
opstanding van de Heere Jezus uit de dood. Hij had de prijs voor de zonde betaald
op Goede Vrijdag en overwon op Paasmorgen de dood en het graf. De Heere
Jezus werd opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Door het geloof in deze
opgestane Levensvorst kunnen wij het eeuwige leven ontvangen.
Johannes 5:24: “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft
Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de
verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.”
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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