GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN
Woerden, 24 oktober 2020
Bericht nr. 35 inzake corona-virus
Beste gemeenteleden,
Hierbij ontvangt u een nieuw weekbericht, waarin we up op de hoogte houden van
de gevolgen die de verspreiding van het corona virus heeft voor onze gemeente.
U weet dat we twee weken terug het aantal kerkgangers teruggebracht hebben.
Gezien de ernstige ontwikkelingen beperken we het aantal kerkgangers tot 30
personen, waarbij de jongeren van 12 jaar en jonger niet meegeteld worden. We
lichten het hieronder verder toe. Er is binnen de kerkenraad ook gesproken over
het houden van een derde dienst. We willen hiertoe overgaan op het moment dat
het aantal besmettingen duidelijk gaat afnemen.
Voorzorgsmaatregelen
Wij vragen u: houd u goed aan de verschillende maatregelen: blijf thuis bij
gezondheidsklachten van koorts, verkoudheid en hoesten, houd anderhalve meter
afstand, was regelmatig uw handen, enzovoort. Ook is het de bedoeling dat u
thuisblijft, zolang u op de uitslag van een corona test wacht.
We vragen iedereen vanaf de middelbare schoolleeftijd (12-13 jaar) om vanaf de
parkeerplaats/fietsenstalling bij het binnenkomen en verlaten van de kerk een
mondkapje te dragen. In de bank kunt u uw mondkapje afzetten. Bij het verlaten
van de bank zet u hem weer op.
Maximum aantal personen per dienst
In het vorige week bericht hebben we al aangekondigd dat we ons deze week
zouden beraden over een verdere afschaling van het aantal kerkgangers. We
sluiten ons aan bij het advies om maximaal 30 personen per dienst uit te nodigen,
waarbij jongeren van 12 jaar en jonger, niet meegeteld hoeven te worden.
Het aantal kerkgangers wordt vanaf morgen, 25 oktober, beperkt tot dat aantal.
Dit geldt vooralsnog tot en met 8 november. In de eerste week van november zal
de situatie opnieuw beoordeeld worden.
Kerkdiensten
De uitnodigingen voor de diensten van 25 oktober zijn verstuurd.
• Zondag 25 oktober:
10:00 uur leesdienst en 19:00 uur ds. M.H. Schot
•

Zondag 1 november:
10:00 uur ds. C.G. Vreugdenhil en 19:00 uur ds. J. IJsselstein

•

Woensdag 4 november (dankdag)
10:00 uur en 19: 00 uur ds. A.P. Baaijens
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Herdenking Hervorming
Op woensdagavond 28 oktober om 19.30 uur is er in ons kerkgebouw een
herdenking van de Hervorming die we weer hopen te houden samen met de
Hersteld Hervormde Kerk van Waarder en de Christelijke Gereformeerde Kerk van
Nieuwkoop. Omdat er voor de gemeente van Woerden slechts 10 plaatsen
beschikbaar zijn, zullen die voornamelijk door de kerkenraad bezet worden.
Derde dienst
Nu het aantal kerkgangers afneemt, is er gesproken over het houden van een
derde dienst. Dit houdt in dat er drie diensten per zondag gehouden worden. Een
ochtenddienst om 10:00 uur; een middagdienst om 15:30 uur en een avonddienst
om 18:30 of 19:00 uur, een enkele keer om 19:30 uur. Als er ’s middags een
predikant voorgaat kan de aanvangstijd variëren van 15:00 – 17:00 uur. Om
zoveel mogelijk jongeren naar de kerk te laten gaan, zullen voor de middagdienst
vooral gezinnen met jonge kinderen uitgenodigd gaan worden.
De kerkenraad wil met deze derde dienst beginnen op het moment dat het aantal
besmettingen een duidelijk dalende lijn laat zien. We hopen u hier later over te
informeren.
Einde zomertijd
Houdt u er rekening mee dat komende zondag de zomertijd afloopt? De klok
wordt in de nacht van zaterdag op zondag één uur terug gezet.
Collecten
U kunt uw gaven meteen bij binnenkomst in de collectebussen doen. Het blijft ook
mogelijk dat bij het uitgaan te doen.
Als u thuis meeluistert kunt u uw bijdragen overmaken op de bankrekeningen:
• Diaconie: NL22 ABNA 0940 3416 38 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Woerden
inzake diaconie.
• Kerk: NL50 INGB 0002 6912 58 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Woerden
inzake kerk.
• Bouwfonds: NL49 INGB 0001 2839 03 t.n.v. Gereformeerde Gemeente
Woerden inzake bouwfonds.
Op woensdag 28 oktober is de collecte voor de Spaans Evangelische Zending. Er
is een speciale najaarsactie voor een Bijbelverklaring.
U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de Spaans Evangelische
Zending: NL65 RABO 0301 9573 63 t.n.v. SEZ
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Formulier voor degenen die werken in de zorg
Voor degenen die in de zorg werken en wisselende diensten hebben is het nu
mogelijk om het rooster op te geven van november en december (tot Kerst). 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.
Halverwege december wordt dit formulier aangepast, zodat het rooster voor
daarna ingevuld kan worden.
Huisbezoeken
De huisbezoeken zullen, net als de afgelopen week, beperkt worden tot één
huisbezoek per avond. Van tevoren wordt met u contact opgenomen om af te
stemmen of het huisbezoek doorgang kan vinden of komt te vervallen. Ook als u
het bezwaarlijk vindt, komt het te vervallen.
Pastorale bezoeken
De pastorale bezoeken, zeker aan zieken en hulpbehoevenden zullen in alle
voorzichtigheid en met wijsheid blijven plaatsvinden. Overige pastorale contacten
worden zoveel mogelijk telefonisch gedaan.
Andere activiteiten
Voor alle andere activiteiten adviseren de deputaten om de activiteiten voor
jongeren te laten doorgaan, maar die van volwassenen voorlopig op te schorten.
Dit advies neemt de kerkenraad over. Het betekent dat de verschillende
verenigingen voor volwassenen en de Bijbelstudiegroepen gevraagd wordt hun
bijeenkomsten op te schorten, vooralsnog tot 14 november. De jongeren
verenigingen kunnen wel bijeenkomen, net als de catechisaties. Begin november
willen we de situatie opnieuw beoordelen. We wijzen nog wel op de noodzaak om
mondkapjes te dragen bij binnenkomst en vertrek. Dit geldt ook voor de
catechisaties.
Aandacht voor eenzamen
Als kerkenraad willen we u in deze periode vragen om extra aandacht te hebben
voor gemeenteleden die wellicht eenzaam zijn. Het zal velen goed doen een
bezoek of telefoontje te ontvangen.
Tenslotte
In psalm 84 spreekt de dichter zijn verlangen uit naar de dienst van de Heere.
Zijn ziel is begerig en bezwijkt van verlangen naar de voorhoven des Heeren.
Blijkbaar is hij (net als wij) verhinderd om op te gaan naar het huis des Heeren.
Wat kunnen we veel leren van deze psalm, waarin hij uitspreekt dat hij liever één
dag in de voorhoven van Gods huis wil zijn, dan duizend elders. Hij eindigt de
psalm met het uitspreken van zijn vertrouwen in de Heere: “HEERE der
heirscharen! Welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt”.
Dat vertrouwen op de Heere wensen we u allen toe.
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We wensen 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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