GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN
Woerden, 6 maart 2021
Bericht nr. 53 inzake corona-virus

Beste gemeenteleden,
Aan het nummer van dit weekbericht kunt u zien dat u nu al een heel jaar lang
weekberichten ontvangt. Het eerste weekbericht verscheen vorig jaar direct na de
biddag. Wie zou toen gedacht hebben dat het zo lang zou duren? En ook nu weten
we niet hoelang het nog zal duren. Laten we hierin toch vooral ook de hand van
de Heere in zien, die alle dingen regeert. Hij heeft er Zijn wijze bedoelingen mee.
In de afgelopen week heeft de kerkenraad besloten tot een voorzichtige verhoging
van het aantal kerkgangers. U wordt er hieronder over geïnformeerd.
Gebruikelijke voorzorgsmaatregelen
Als u uitgenodigd wordt voor de kerkdienst vragen wij u zich goed aan de
inmiddels bekende voorzorgsmaatregelen te houden. Wilt u vooral ook bij het
verlaten van de kerk de anderhalve meter in acht nemen?
Maximum aantal personen per dienst
Aan het begin van de lockdown zijn we terug gegaan naar een maximum van 30
kerkgangers per dienst. Een gevolg hiervan was, dat men slechts éénmaal in de
drie maanden een uitnodiging tot het bijwonen van een kerkdienst ontving. Dit
werd door veel gemeente leden als zwaar ervaren. Alle argumenten in overweging
nemende heeft de kerkenraad besloten dat het verantwoord is om tot een geringe
verruiming van het aantal kerkgangers te komen. Daarom wordt het aantal
kerkgangers vanaf komende zondag verhoogd naar 80 personen.
Kerkdiensten
• Zondag 7 maart
10:00 uur leesdienst en 18:30 uur ds. B. Labee
•

Woensdag 10 maart (Biddag)
10:00 uur en 19:00 uur st. M.G. van Middendorp

•

Zondag 14 maart
10:00 uur leesdienst en 18:30 uur ds. M. Joosse

Creche
Vanwege de verruiming van het aantal kerkgangers wordt in de ochtenddienst de
crèche weer geopend.
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Beelduitzendingen op biddag
Deze beelddiensten worden ditmaal alleen op een gesloten kanaal uitgezonden
voor eigen gemeenteleden. Via Kerkomroep kunt u de diensten meeluisteren.
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 7 maart is de diaconale collecte voor hulp aan vervolgde christenen. U
kunt uw gift overmaken op de rekening van de Diaconie onder vermelding van
“Hulp vervolgde Christenen”.
Op de biddag van 10 maart zijn alle collecten voor de kerk. U kunt uw gift
overmaken op de rekening van de Kerk onder vermelding van “Biddagcollecte”.
Mogen we deze collecte in het bijzonder in uw milddadigheid aanbevelen?
Op zondag 14 maart is de kerkelijke collecte voor de emerituskas. U kunt uw gift
overmaken op de rekening van de Kerk onder vermelding van “Emerituskas”.
Inzameling voor Voedselbank op biddag
Op woensdag 10 maart 2021 vindt de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid
plaats. Een dag die in het teken staat van verootmoediging en gebed, ook nu de
wereld getroffen is door het coronavirus. Door al de maatregelen kunnen per
kerkdienst slechts een beperkt aantal personen naar de kerk en is een inzameling
van goederen voor de Voedselbank, zoals we al enkele jaren gewend zijn, niet
mogelijk. Omdat de nood bij de Voedselbank nog steeds hoog is en het aantal
mensen dat gebruik maakt van de Voedselbank toeneemt, willen we ook nu evenals op dankdag in 2020 - weer gelden inzamelen voor de Voedselbank
Woerden. De diaconie stelt het zeer op prijs indien u een financiële bijdrage wilt
leveren voor de Voedselbank Woerden.
U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie (NL22 ABNA
0940 3416 38 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Woerden inzake diaconie o.v.v.
‘Voedselbank’).
Wilt u toch goederen aan de Voedselbank geven, dan kunt u deze elke dinsdag
tussen 09.00 en 15.00 uur afgeven bij de Voedselbank Woerden,
Barwoutswaarder 13G. Meer informatie hierover vindt u op
www.voedselbankwoerden.nl.
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Tenslotte
Komende woensdag wordt de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid gehouden.
Het bepaalt ons erbij dat we de hulp van de Heere in alles nodig hebben. Niet
alleen voor ons geestelijk leven, maar ook voor ons maatschappelijk leven.
En de Heere wil ook dat wij Hem in alles nodig hebben. De Heere geve dat we in
dat besef komende biddag tot de Hem zullen naderen en Hem al onze
maatschappelijke en geestelijke zorgen en noden zullen voorleggen, zodat we
mogen instemmen met de dichter van Psalm 85 vers 4 (berijmd):
Dan wordt genâ van waarheid blij ontmoet,
De vrede met een kus van ‘t recht gegroet;
Dan spruit de trouw uit d’ aarde blij omhoog,
Gerechtigheid ziet neer van ‘s hemels boog;
Dan zal de HEER’ ons ‘t goede weer doen zien;
Dan zal ons ‘t land zijn volle garven biên.
Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht,
Hij zet z’ alom, waar Hij Zijn treden richt.
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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