GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN
Woerden, 26 november 2021
Bericht inzake de kerkdiensten en activiteiten
Aan alle gemeenteleden,
Gisteravond zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal coronabesmettingen te verminderen waarvan de meest ingrijpende is om de activiteiten na
17:00 te laten vervallen. We gevoelen daarom de noodzaak u over een aantal extra aanpassingen te informeren ten opzichte van de besluiten en adviezen die we
eerder hebben genomen. Deze gelden voor de komende drie weken vanaf vandaag tot en met 18 december.
We blijven drie diensten op zondag houden op de tijden zoals u bekend of anders
aangegeven of afgekondigd met dit verschil dat de avonddienst niet kan worden
bezocht maar zal worden uitgezonden via de livestream en kerkomroep. De indeling houden we met een A en B groep zoals het nu is zodat u/jij tenminste één
keer naar de kerk kunt gaan.
De avonddienst op 8 december, waarin ds. M. Karens zou voorgaan, komt te
vervallen.
Kort nog een keer de andere punten:
 in acht nemen van de 1,5 meter
 dragen van een mondkapje
 één ingang met placering alleen in de morgendienst, voor de middagdienst
is dat niet nodig maar de diakenen geven aanwijzingen indien gewenst
 zingen blijft gehandhaafd met beperking tot één vers per opgegeven psalm
Alle andere gemeentelijke activiteiten (catechisaties, verenigingen, etc.) komen
voor een periode van drie weken te vervallen. Uitzondering is gemaakt voor de bibliotheek op zaterdagmorgen en de bijbelstudiegroepen die in de kerk plaatsvinden voor 17:00.
Over de ledenvergadering op 15 december wordt u in een later stadium geïnformeerd. Dat geldt ook voor de avondmaalsdiensten op 19 december.
De huisbezoeken gaan ook zoveel mogelijk door maar nu met één bezoek per
avond. U wordt benaderd voor een huisbezoek. Als u heeft ingestemd met een
huisbezoek vragen we u om op de dag dat u bezoek krijgt een zelftest te doen. De
bezoekende ouderlingen zullen ook een zelftest doen.
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De kerkenraad benadrukt opnieuw alle hygiënemaatregelen in acht te nemen. Leden met lichte klachten van verkoudheid, griepverschijnselen, keelpijn, koorts of
reuk- of smaakverlies verzoeken we thuis te blijven. Ook al heeft men een negatieve zelftest.
Tenslotte
Morgen is de eerste zondag van de Advent. U/jij mag één keer naar de kerk als
dat mogelijk is. Advent is verwachten met hopen bekleed. Verwacht u/jij Hem?
We zijn gewend om bij het noemen van data altijd te zeggen zo de Heere wil en
wij leven. Dat geldt ook weer voor de data in dit bericht genoemd. Afgelopen zondag werden er vele families genoemd die in zorg en rouw kwamen. Opnieuw horen we deze week van families die getroffen zijn door rouw en ziekte. Psalm 91:1
berijmd zegt:
Hij, die op Gods bescherming wacht,
Wordt door den hoogsten Koning
Beveiligd in den duist'ren nacht,
Beschaduwd in Gods woning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
Voor hen, die op Hem bouwen,
Mijn burcht, mijn toevlucht in den nood,
Den God van mijn betrouwen.
Moge we zo schuilen bij de Heere en in alle zorgen en noden ons vertrouwen op
Hem stellen. Vraag 1 van de Heidelbergse Catechismus: “Wat is uw enige troost in
leven en in sterven?” komt in deze tijden heel dichtbij.

De kerkenraad wenst u gezegende diensten toe!

Met hartelijke groet,
Namens de kerkenraad,
H. de Jong
Scriba
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