GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN
Woerden, 28 november 2020

Bericht nr. 40 inzake corona-virus
Beste gemeenteleden,
Opnieuw sturen we u een weekbericht. Dit keer een iets uitgebreider bericht. Het
aantal besmettingen blijft steken op een te hoog niveau, waardoor de zorgen ook
nog hoog blijven en er weinig ruimte is voor versoepeling van de maatregelen. We
hopen van harte dat de daling van enkele weken geleden zich zal voortzetten.
Gebruikelijke voorzorgsmaatregelen
Wij vragen u zich goed aan de verschillende maatregelen te houden:
• blijf thuis bij gezondheidsklachten van koorts, verkoudheid en hoesten;
• houd anderhalve meter afstand;
• was regelmatig uw handen;
• draag een mondkapje bij het binnenkomen en verlaten van de kerk;
• blijf thuis, zolang u op de uitslag van een corona test wacht;
• enzovoort.
Mondkapjes
Graag brengen we het advies voor het dragen van een mondkapje nog eens onder
uw aandacht. Dit geldt voor iedereen vanaf de middelbare schoolleeftijd en is ook
van toepassing bij activiteiten zoals verenigingen en catechisaties. We geven het
nog eens aan met het oog op de kwetsbaren (zowel jongeren als ouderen) in de
gemeente.
Maximum aantal personen per dienst
Vorige week hebben we melding gemaakt dat er wat verwarring was over de
‘routekaart voor kerken’. Na overleg met het deputaatschap is duidelijk geworden,
dat dit niet betekent dat de routekaart niet toegepast mag worden. We mogen
deze gebruiken in onze gemeente. Dat houdt in dat we voor de komende weken
blijven we bij een aantal van 82 personen exclusief de jongeren onder de 13 jaar.
Kerkdiensten
De uitnodigingen voor de diensten van 29 november zijn verstuurd.
•

Zondag 29 november:
10:00 uur leesdienst en 19:00 uur ds. J. IJsselstein

•

Zondag 6 december:
10:00 uur leesdienst en 15:00 uur ds. J. van Rijswijk (Doopdienst)
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Crèche
Vanwege het geringe aantal kerkgangers, zijn er ook maar weinig kinderen op de
crèche. Daarom is er besloten voorlopig alleen ’s ochtends crèche te houden.
Behalve tijdens de doopdienst van 6 december, wanneer er ook ‘s middags crèche
zal zijn.
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 zondag 6 december is er een extra collecte voor de Emerituskas. U kunt uw
gift overmaken op de rekening van de Kerk onder vermelding “Emerituskas”.
Ledenvergadering
De kerkenraad wil op 16 december een ledenvergadering houden voor
ambtsdrager verkiezing en om een beroep uit te brengen op een predikant. Er
wordt nog gezocht naar de meest geschikte wijze waarop deze gehouden kan
worden. U zult hierover op een later tijdstip geïnformeerd worden.
Andere activiteiten
De beslissing om de verenigingen voor volwassen op te schorten blijft voorlopig
van kracht tot half december. Zondagschool, jeugdverenigingen en catechisaties
e.d. kunnen voorlopig wel doorgaan.
Vanaf 1 december wordt het de Bijbelstudiegroepen toegestaan om in de zalen
van de kerk bij elkaar te komen. Dit zijn groepen van max. 10 personen.
De huisbezoeken blijven beperkt tot één huisbezoek per avond. Ze verschijnen
vanaf nu niet meer in de Bethlehembode, maar de ambtsdragers zullen van
tevoren contact opnemen of een eventueel huisbezoek gepast komt.
Kerstgeschenk kinderen
Alle ouders / verzorgers van kinderen van 4 - 12 jaar hebben een email
ontvangen over de viering van het Kerstfeest met en voor kinderen. Alle kinderen
die op de basisschool zitten, mogen een boek uitkiezen. We herinneren u eraan
dat u de 1e en 2e keuze van uw kind(eren) uiterlijk 3 december kunt doorgeven
aan Marleen Brouwer via marleen@scbrouwer.com. Bij haar kunt u ook de
boekenlijst opvragen, mocht u die niet ontvangen hebben.
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Luistergroepen
Voor veel leden is het zwaar om de kerkdienst vaak vanuit huis te moeten
beluisteren. Het onderlinge contact met andere leden wordt sterk gemist.
Daarom zijn er vanuit de gemeente enkele initiatieven om de kerkdiensten met
een kleine groep gezamenlijk te beluisteren in een zaal dicht bij huis. De
kerkenraad ziet deze bijeenkomsten als een verlengstuk van de kerkdienst. Er zijn
inmiddels twee kleine groepen die op deze manier de kerkdienst willen
beluisteren. Eén groep gaat daadwerkelijk van start. De tweede groep zoekt uit of
er iets kan worden georganiseerd. Als er een derde groep zou zijn die dit ook op
deze manier wil doen, kan er contact opgenomen worden met ouderling H. de
Jong. De komende tijd willen we beproeven of dit een goede weg kan zijn
Ouderling Quaak neemt taken weer op
Enkele maanden geleden gaf de kerkenraad ouderling br. Quaak vrijstelling van
zijn ambtswerkzaamheden vanwege zijn drukke taak in medische zorg in de
corona-omstandigheden. Intussen is het voor hem mogelijk zijn ambtelijke taken
weer op te nemen. Daar zijn we dankbaar voor. We spreken de wens uit dat de
Heere Zijn zegen geeft bij de hervatting van het werk.
Tenslotte
Gemeente, komende zondag is de eerste Adventszondag. We gedenken dan niet
alleen de komst van de Heere Jezus in het vlees te Bethlehem. Maar we kijken,
als het goed is, ook uit naar Zijn wederkomst op de wolken des hemels.
Maar het is niet minder belangrijk, dat we ook uitkijken naar Zijn komst in ons
hart. Dat Hij ons vervult met Zijn liefde en genade. Het is onze wens dat u daar
vooral naar uit mag kijken en om bidden in deze Adventstijd.
Openb. 22:20-21 “Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen.
Ja, kom, Heere Jezus!
De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.”
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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