GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN

Woerden, 17 april 2021
Bericht nr. 58 inzake corona-virus
Beste gemeenteleden,
Opnieuw een weekbericht. Helaas moeten we constateren, dat de zorgen rond het
corona virus nog niet afnemen, maar onverminderd hoog blijven. Het betekent
dat we nog niet in staat zijn om versoepelingen door te voeren. De komende tijd
zal het weekbericht wat minder vaak verschijnen en ook wat beknopter gehouden
worden. U leest er hieronder over.
Veranderingen weekbericht
Om de leesbaarheid van het weekbericht te vergroten willen we enkele
wijzigingen doorvoeren:
• De voorzorgsmaatregelen worden algemeen bekend verondersteld en zullen
dus niet meer opgenomen worden.
• De informatie m.b.t. de collecten (inclusief de rekeningnummers) zal voortaan
in de Bethlehembode opgenomen worden.
• Het weekbericht zal niet meer elke week, maar één keer per twee weken
verschijnen, tenzij dat er dringende mededelingen gedaan moeten worden.
Kerkdiensten
• Zondag 18 april 10:00 uur; 15:00 uur en 19:00 uur leesdienst
•

Woensdag 21 april 19:00 uur ds. D.W. Tuinier

•

Zondag 25 april 10:00 uur leesdienst; 15:00 uur ds. H. van der Heiden;
19:00 uur ds. W. Harinck (belijdenisdienst)

•

Donderdag 29 april 19:00 uur ds. A. Schreuder (huwelijksbevestiging)

•

Zondag 2 mei 10:00 uur ds. C.G. Vreugdenhil; 15:30 uur ds. G.W.S. Mulder;
19:00 uur st. J. Beens

Ds. J.J. van Eckeveld is morgen verhinderd om in ons midden voor te gaan.
De dienst van komende woensdagavond begint om 19:00 uur i.p.v. 19:30 uur.
Ledenvergadering
Op woensdag 28 april hopen we een digitale ledenvergadering te houden ter
verkiezing van een te beroepen predikant en de verkiezing van ambtsdragers
(ouderlingen en diakenen). U kunt dus thuis stemmen. Gezien de coronaomstandigheden is dat nu de beste weg. We hopen dat het eenmalig is, want het
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is natuurlijk veel beter om in vergadering bij elkaar te komen. Eén en ander zal
dus op een andere manier verlopen dan we gewend zijn. Daarom ontvangen alle
stemgerechtigde mansleden apart per email of brief vandaag een beschrijving hoe
dit gaat verlopen. Heeft u/jij dit niet ontvangen neem dan even contact op met de
scriba (scriba@gergemwoerden.nl of 0348-400555). Als het voor u niet mogelijk
is om digitaal te stemmen kunt u naar de kerk komen om uw stem uit te brengen,
want uiteraard moet iedereen in de gelegenheid zijn dit te doen.
Mogen we vragen in uw gebeden de Heere om een zegen te vragen voor deze
bijzondere ledenvergadering.
Collecten
De informatie m.b.t. de collecten zal voortaan in de Bethlehembode opgenomen
worden. Alleen deze keer nog de collecte van 18 april.
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”.
Bondsdag -12 clubs
Zaterdag 24 april is de bondsdag voor de -12 clubs. De kinderen zijn van harte
welkom om deze bijeenkomst, vanuit de kerk, online mee te kijken en mee te
luisteren. Jullie worden om 09:45 uur in de kerk verwacht. Er is een collecte die
bestemd is voor de actie ‘zorg voor morgen’. Na afloop hebben de clubs een eigen
activiteit. Informatie over de activiteit ontvangen jullie van je eigen club.
Hartelijke groet van de leiding van David, Obadja en Benjamin
Tenslotte
We lezen op verschillende plaatsen in Gods woord dat de Heere Jezus zich na zijn
opstanding verschillende keren geopenbaard heeft aan Zijn discipelen. Als we nu
mogen geloven dat de Heere Jezus de onveranderlijke God is, dan mogen we er
ook op vertrouwen dat Hij zichzelf ook nu nog wil openbaren. Daar mag u om
vragen, zodat u ook kunt zeggen, net als Paulus:
Galaten 1: 15 “Dat het Gode behaagd heeft,… Zijn Zoon in mij te openbaren…”
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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