GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN
Woerden, 12 juni 2021
Bericht nr. 63 inzake corona-virus
Beste gemeenteleden,
Vandaag ontvangt u niet alleen een weekbericht maar ook een bijlage over de
bediening van het Heilig Avondmaal. U leest er hieronder meer over.
Kerkdiensten
• Zondag 13 juni 10:00 uur ds. C.J. Meeuse; 15:00 uur leesdienst;
19:00 uur ds. C.J. Meeuse
•

Zondag 20 juni 10:00 uur leesdienst; 15:00 uur ds. J.B. Huisman;
19:00 uur leesdienst. ’s Ochtends voorbereiding Heilig Avondmaal

•

Zondag 27 juni 09:00 uur ds. W. Harinck; 12:30 uur ds. W. Silfhout;
16:00 uur ds. W. Visscher; 19:30 uur ds. W. Harinck. Bediening Heilig
Avondmaal

•

Zondag 4 juli 10:00 uur en 15:00 uur leesdienst; 19:00 uur ds. G.J. Baan

Ds. J. IJsselstein is helaas verhinderd om zondag 27 juni voor te gaan.
Bediening Heilig Avondmaal
Als de Heere het geeft zal op zondag 27 juni, na anderhalf jaar, het Heilig
Avondmaal weer in het midden van de gemeente bediend worden. U zult
begrijpen dat dit, vanwege de coronamaatregelen op een zorgvuldige manier zal
gebeuren. We wijzen u op de bijlage die met dit weekbericht meegestuurd wordt,
waarin zorgvuldig beschreven is hoe de bediening plaats zal vinden. Bovenal
bidden wij om de zegen van de Heere tijdens deze bediening, zodat we mogen
ervaren dat Hij Zelf de grote Gastheer is, die de Zijnen nodigt aan Zijn tafel.
Zingen drie psalmen per dienst
Gezien de positieve ontwikkelingen, heeft de kerkenraad besloten vanaf komende
zondag te beginnen met het gezamenlijk zingen van drie psalmen per dienst.
Naast de openings- en slotpsalm wordt de gemeente ook opgeroepen de ‘collecte
psalm’ ingetogen mee te zingen.
Formulier voor de zomervakantie
Om 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.
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Verdeling drie diensten
Sinds enige tijd hebben we op de zondag drie diensten waar we de
gemeenteleden voor uitnodigen. Door alle verruimingen en de drie diensten,
wordt bijna de gehele gemeente in de gelegenheid gesteld éénmaal per zondag
naar de kerk te gaan. Bij het indelen van de gemeente, proberen we iedereen
evenredig te verdelen over de ochtend-, middag- en avonddienst. Maar voor de
middagdienst ontvangen we meer afmeldingen. We begrijpen dat een indeling
voor de middagdienst niet altijd de voorkeur heeft, maar toch vragen we u er
zoveel mogelijk aan mee te werken. Wanneer u echt niet in staat bent om naar de
middagdienst te komen, kunt u dat via de mail kenbaar maken.
Het is voor de planning veel werk om alle verzoeken in te willigen. Om die reden
is besloten om leden die zich afmelden voor een dienst, niet op dezelfde zondag
opnieuw in te delen. Het verschuiven naar een andere dienst is door het
volplannen van de kerk niet meer mogelijk. We vertrouwen op uw medewerking.
Laten we bidden en hopen dat de HEERE het virus weg wil nemen en we weer
gezamenlijk elke dienst kunnen opgaan naar Gods huis . Om ons voor Zijn
aangezicht te verootmoedigen en Hem daar te loven en te prijzen en het Woord te
mogen horen dat de HEERE tot ons te zeggen heeft, tot behoud van zondaren.
Tenslotte
De profeet Jesaja wordt wel de evangelist van het Oude Testament genoemd. In
het bijzonder vanaf het 40e hoofdstuk spreekt de profeet in zeer (troost)rijke taal
over de Knecht des Heeren, die komen zou. En ook over de ruime nodiging om te
komen tot het heil in Hem.
Zondagmiddag zullen we bij een dringende nodiging bepaald worden:
“O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt
en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!” Jesaja 55: 1
Deze tekst uit Jesaja wijst ons ook op de Bron van het levende water, waar we
onlangs van gehoord hebben.
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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