GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN
Woerden, 4 december 2021
Bericht inzake de kerkdiensten en andere activiteiten
Aan alle gemeenteleden,
De aanpassingen die in het vorige weekbericht zijn gecommuniceerd blijven ook
de komende week intact. Voor de duidelijkheid herhalen we deze nog een keer.
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.
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, zoals de verenigingen komen tot nadere
aankondiging te vervallen. Uitzondering is gemaakt voor de bibliotheek op zaterdagmorgen en de bijbelstudiegroepen die in de kerk plaatsvinden voor 17:00.
Voor wat betreft de catechisaties volgen we de ontwikkelingen nauwgezet en zodra het weer kan starten we op. De catecheten houden contact met hun groepen.
De ledenvergadering voor de verkiezing van een predikant en ambtsdragers van
15 december wordt verplaatst naar D.V. zaterdagmorgen 18 december, aanvang
10:00. Deze zal voornamelijk digitaal verlopen. Alle stemgerechtigde mansleden
krijgen in de komende week meer informatie over de wijze waarop de ledenvergadering zal worden geworden.
Op D.V. 19 december is de bediening van het Heilig Avondmaal in drie diensten
met ds. W. Harinck. De kerkenraad heeft in overleg met ds. Harinck de volgende
indeling met andere aanvangstijden opgesteld.
1e dienst
2e dienst
3e dienst

aanvang 09:00 uur – bediening Heilig Avondmaal
aanvang 12:30 uur – bediening Heilig Avondmaal
aanvang 15:30 uur – bediening Heilig Avondmaal en Nabetrachting
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Verdere informatie ontvangt u apart, net als bij de vorige Avondmaalsbediening.
Nu geven we u alvast mee dat de gemeente in drie groepen zal worden verdeeld.
Vriendelijk verzoek aan de leden die in de zorg werken om het zorgrooster zo snel
mogelijk in te vullen m.b.t. de 19e december, voordat de uitnodigingen voor de
diensten eruit gaan. Dat kunt u doen met de volgende link:
https://forms.office.com/r/qs7eh4uQB5
De kerkenraad benadrukt 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
Wat is verootmoediging en gebed nodig. Verootmoediging dat de Heere met ons
niet handelt naar onze zonden en afmakingen. Gebed voor de regering, voor de
werkers in de zorg, voor de gemeente om elkaar vast te houden, voor elkaar,
voor jongeren en ouderen, voor alleenstaanden en de eenzamen, voor de voortgang van de erediensten ook met het oog op de bediening van het Heilig Avondmaal, voor de vervulling van de ambten. Laat Psalm 84:4 ons daarin leiden:
Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort;
Elk hunner zal, in 't zalig oord
Van Sion, haast voor God verschijnen.
Let, HEER der legerscharen, let
Op mijn ootmoedig smeekgebed;
Ai, laat mij niet van druk verkwijnen;
Leen mij een toegenegen oor,
O, Jacobs God, geef mij gehoor.
De kerkenraad wenst u gezegende diensten toe!
Met hartelijke groet,
Namens de kerkenraad,
H. de Jong
Scriba
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