GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN
Woerden, 1 mei 2021
Bericht nr. 59 inzake corona-virus
Beste gemeenteleden,
Hierbij ontvangt u weer een weekbericht. Zoals u weet zijn er door de overheid,
ondanks het hoge aantal besmettingen, een aantal verruimingen doorgevoerd. Als
kerkenraad willen we de situatie de komende weken nauwkeurig blijven volgen
om te zien of we ook het aantal kerkgangers kunnen verhogen. We hopen dat de
Heere ons genadig zal zijn en ons gelegenheid zal geven om met meer gemeente
leden samen te komen. Tot Zijn eer!
Kerkdiensten
• Zondag 2 mei 10:00 uur ds. C.G. Vreugdenhil; 15:30 uur ds. G.W.S. Mulder;
19:00 uur st. J. Beens
•

Zondag 9 mei 10:00 uur en 15:00 uur leesdienst; 19:00 uur ds. W.A. Zondag

•

Donderdag 13 mei 09:00 uur leesdienst

•

Zondag 16 mei 10:00 uur en 15: 00 uur ds. A.B. v/d Heiden; 19:00 uur
leesdienst.

De middagdienst van zondag 2 mei begint om 15:30 uur i.p.v. 15:00 uur.
Inleveren catechisatieboekjes
Wij vragen de jongeren, die het afgelopen seizoen catechisatie gevolgd hebben,
hun catechisatie boekje in te leveren, voor zover ze dat nog niet gedaan hebben.
Dan kunnen de boekjes het volgende seizoen opnieuw gebruikt worden. Deze
boekjes kunnen gelegd worden op het orgel in de garderobe (achter in de kerk).
Heel graag een briefje met je naam er op toevoegen aan het boekje.
Auto wassen voor de actie Zorg voor Morgen
De JV Samuël steekt de handen uit de mouwen. Op de zaterdagen 1, 15 en 29
mei, tussen 9.00 uur en 12.00 uur hopen we voor u klaar te staan om uw auto te
wassen. Ondertussen kunt u buiten genieten van een kopje koffie of thee, met
iets lekkers erbij. Om alles volgens de Coronaregels te laten verlopen, vragen we
u om vooraf aan te melden. Aanmelden per tijdsblok kan via deze link, dit
formulier of door een appje te sturen naar René Treur.
Kosten: € 10,-; Locatie: Treur Kaas – Rietveld 93 in Woerden.
Heeft u vragen: bel of app gerust even met René Treur: 06-53383001
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Huisbezoeken
De huisbezoeken hebben een lange tijd stil gelegen. Nu het weer toegestaan is,
om thuis twee personen te ontvangen, wil de kerkenraad de huisbezoeken weer
gaan oppakken. Weliswaar nog maar één bezoek per avond. We gaan verder waar
we gebleven waren en zullen eerst navragen of u huisbezoek wilt ontvangen, of
misschien nog niet.
Verjaardag Frans van Buuren
Op 8 mei hoopt Frans van Buuren 52 jaar te worden. Hij stelt het heel erg op prijs
om een kaartje te ontvangen.
Uw kaart graag sturen naar Waaloord 59, 3448 BG Woerden
Tenslotte
Komende zondagavond zal Zondag 19 behandeld worden, waar het gaat over het
zitten van Christus aan de rechterhand van Zijn Vader. Het troostrijke antwoord
van vraag 50 luidt dan: “Dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat Hij
zichzelf daar bewijze als het Hoofd zijner Christelijke Kerk, door wien de Vader
alleding regeert”. Wat geeft dat een troost, als we mogen geloven dat de Heere
Jezus alles regeert! Dus ook de situatie waar we ons nu in bevinden. Daarom is
het een aansporing om Hem te zoeken en Hem al onze behoeften voor te leggen.
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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