GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN

Woerden, 16 januari 2021

Bericht nr. 46 inzake corona-virus

Beste gemeenteleden,
Opnieuw ontvangt u een weekbericht. U zult waarschijnlijk vernomen hebben dat
de lockdown die tot 19 januari zou duren, door de overheid met 3 weken verlengd
is tot en met 9 februari. De situatie met betrekking tot het corona virus is
onverminderd ernstig. Ook de zorg voor de Engelse variant van het virus, die veel
besmettelijker lijkt te zijn, heeft geleid tot de verlenging van de lockdown.
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.
Maximum aantal personen per dienst
De verlenging van de lockdown betekent voor onze gemeente dat ook de huidige
maatregelen van kracht zullen blijven tot en met 9 februari. Tenzij dat er door de
overheid nog strengere maatregelen afgekondigd gaan worden, blijven we op een
maximum aantal personen van 30. Wij volgende de ontwikkelingen op de voet.
Kerkdiensten
• Zondag 17 januari
10:00 uur en 19:00 uur ds. W.A. Zondag (‘s ochtends doopdienst)
•

Zaterdag 23 januari
15:00 uur st. P.J. de Raaf
(Aangepaste dienst voor mensen met een verstandelijke beperking)

•

Zondag 24 januari
10:00 uur ds. C. van Ruitenburg en 18:30 uur ds. P. Mulder

•

Woensdag 27 januari
19:30 uur ds. A.J. de Waard
(Thema rond het verlies van gezondheid en/of het verlies van geliefden)
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Crèche
In verband met de doopdienst zal er morgenochtend crèche zijn voor de jonge
kinderen.
Catechisaties
Afgelopen week hebben de catecheten met elkaar overlegd over de mogelijkheden
om de catechisaties weer op te starten. Gezien de lockdown kan dit voorlopig
alleen online gebeuren. Vanwege het grote aantal groepen en de beperkingen die
digitaal lesgeven met zich meebrengt, vraagt dat heel wat voorbereiding en
afstemming. Met de oudere groepen zal het iets eenvoudiger te organiseren zijn
dan met de jongere groepen. De komende week worden verschillende
mogelijkheden verder onderzocht en uitgewerkt, waarna de catecheten u en uw
kinderen zullen informeren over de plannen.
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 17 januari is de eerste collecte voor het deputaatschap Bijzondere
Noden. U kunt u uw gift overmaken op de rekening van de Diaconie onder
vermelding van “Bijzondere Noden”.
Op zaterdag 23 januari is de collecte bestemd voor Helpende Handen. U kunt u
uw gift overmaken op de rekening van de Diaconie onder vermelding van
“Helpende Handen”.
Op woensdag 27 januari is de collecte bestemd voor de stichting Winstuitverlies.
U kunt u uw gift overmaken op de rekening van de Kerk onder vermelding van
“Winst uit Verlies”.
Tenslotte
Morgenochtend zal het sacrament van de Heilige Doop bediend worden in het
midden van de gemeente. Laat het ons tot verwondering zijn, dat dit sacrament
nog met regelmaat bediend mag worden en dat de jonge kinderen nog gedoopt
mogen worden. Het betekent dat de Heere Zijn evangelie nog laat verkondigen,
zoals we dat lezen in Genesis 17: 7:
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“En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u
in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad
na u.” Wij wensen u allen toe dat u die God tot een God mag 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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