GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN
Woerden, 15 mei 2021

Bericht nr. 60 inzake corona-virus
Beste gemeenteleden,
Gelukkig mogen we zien, dat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen een
dalende lijn laat zien. Daarom is de kerkenraad van mening dat het verantwoord
is om het aantal kerkgangers en deelnemers aan bijeenkomsten te verhogen.
Hieronder kunt u er meer over lezen.
Kerkdiensten
• Zondag 16 mei 10:00 uur en 15: 00 uur ds. A.B. v/d Heiden; 19:00 uur
leesdienst.
•

Zondag 23 mei (Eerste Pinksterdag) 10:00 uur st. M. Boersma;
15:00 uur leesdienst; 19:00 uur st. M. Boersma

•

Maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag) 09:00 uur leesdienst

•

Zondag 30 mei 10:00 st. L. van der Kuijl; 15:00 uur leesdienst; 19:00 ds. W.
Harinck (bevestiging ambtsdragers)

•

Zondag 6 juni 10:00 en 15:00 uur leesdienst; 19:00 ds. M.H. Schot

Drie diensten per zondag
Naar aanleiding van een groot aantal positieve reacties op het instellen van drie
diensten per zondag heeft de kerkenraad besloten voorlopig hier mee door te
gaan. De komende zondagen worden dus drie diensten per zondag gehouden.
Maximaal 150 kerkgangers per dienst
De afgelopen weken heeft de kerkenraad de ontwikkelingen m.b.t. het aantal
nieuwe corona besmettingen nauwkeurig gevolgd. Nu het aantal besmettingen en
het aantal ziekenhuisopnames afneemt, is de kerkenraad van mening dat het
verantwoord is om het aantal kerkgangers te verhogen naar 150 per dienst. Dit
gaat in op Eerste Pinksterdag 23 mei 2021
Maximaal 30 personen per bijeenkomst in de kerk
Vanaf maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag) wordt ook het aantal mensen per
bijeenkomst in de kerk verhoogd naar 30. Daarmee zullen een aantal activiteiten
weer in de kerkzalen georganiseerd kunnen worden.
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SDOK avond
Vanavond 15 mei om 20:00 uur wordt er voor een aantal jeugdverenigingen een
avond gehouden van de Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK).Een spreker zal
uitgebreid vertellen over het werk van de SDOK. We bevelen deze avond van
harte aan. Als u of jij deze avond wilt volgen klik dan op deze link.
Formulier voor degenen die werken in de zorg
Voor degenen die in de zorg werken en wisselende diensten hebben is het
mogelijk om het rooster op te geven van eind mei, juni, juli en augustus. Dat kan
via deze link. In dit formulier geeft u aan welke delen van de zondag u werkt en
dus bij voorkeur niet ingepland wil worden. Als u later wijzigingen heeft kunt u het
formulier nogmaals invullen. Dan wordt het laatst ingevulde rooster gebruikt.
Formulier voor de zomervakantie
Op zo goed mogelijk rekening te houden met vakanties, kunt u in een formulier
uw vakantie opgeven. U wordt dan NIET ingedeeld op de zondagen die u hebt
opgegeven. Opgeven kan via deze link. Als u later wijzigingen heeft kunt u het
formulier nogmaals invullen. Dan wordt het laatst ingevulde formulier gebruikt.
Auto wassen voor de actie Zorg voor Morgen
De JV Samuël steekt opnieuw de handen uit de mouwen. Ook vandaag staan ze
tussen 9.00 uur en 12.00 uur voor u klaar om uw auto te wassen. Voor informatie
en aanmelding, zie deze link of dit formulier.
Tenslotte
In het dagboek ‘Morgengedachten’ van Octavius Winslow stond vanochtend een
mooi toepasselijk stukje: “Waarde lezer, het zou kunnen zijn dat deze bladzij door
u gelezen wordt op een tijdstip van smartelijke en algehele afzondering van alle
openlijke bijeenkomsten en van alle voorrechten van de gemeente. De wijze
waarop het God behaagd heeft u zo in de eenzaamheid te brengen kan smartelijk
en verootmoedigend zijn. U wordt er wellicht toe gebracht om te vragen: “Heere,
waarom is dit?” En Zijn antwoord luidt: “Komt gijlieden in een woeste plaats hier
alleen, en rust een weinig.” Hij heeft u afgezonderd van de gemeenschap van
anderen om gemeenschap met Hem te kunnen oefenen. Alleen met Jezus.
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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