GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN
Woerden, 26 juni 2021
Bericht nr. 64 inzake corona-virus
Beste gemeenteleden,
Vandaag ontvangt u het laatste weekbericht. Het aantal besmettingen is zo sterk
gedaald dat veel maatregelen opgeheven (kunnen) worden. Voorlopig blijft alleen
de 1,5 meter maatregel van kracht. Laten we de Heere danken voor deze
ontwikkelingen, waardoor we inmiddels met veel meer gemeenteleden naar de
kerk mogen en ook weer alle psalmen mogen meezingen.
Mondkapjesplicht
Nu de overheid de mondkapjesplicht opgeheven heeft, stoppen we er ook in de
kerk mee. Vanaf komende zondag hoeven er dus geen mondkapjes meer
gedragen te worden bij het binnenkomen en verlaten van de kerk.
Kerkdiensten
• Zondag 27 juni 09:00 uur ds. W. Harinck; 12:30 uur ds. W. Silfhout;
16:00 uur ds. W. Visscher; 19:30 uur ds. W. Harinck. Bediening Heilig
Avondmaal
•

Zondag 4 juli 10:00 uur en 15:00 uur ds. W. Visscher; 19:00 uur ds. G.J. Baan

•

Woensdag 7 juli 19:30 uur ds. G.P. van Nieuw Amerongen

•

Zondag 11 juli 10:00 uur en 15:00 uur leesdienst; 18:30 uur ds. M. Joosse

•

Zondag 18 juli 10:00 uur en 15:00 uur leesdienst; 19:00 uur ds. G. Clements

Bediening Heilig Avondmaal
Bij het vorige weekbericht heeft u een aparte notitie gekregen over de wijze
waarop de bediening van het Heilig Avondmaal uitgevoerd wordt. Nu er verdere
versoepelingen zijn die vandaag ingaan informeren we u nog over enige
aanpassingen m.b.t. de bediening van het Heilig Avondmaal die we hebben
gemaakt ten opzichte van de eerdere berichtgeving:
• Er zullen geen voorzangers zijn en aan de tafel en in de kerk zingen we
ingetogen. Psalmboekjes liggen zoals gebruikelijk op de tafel zelf.
• Voor wat betreft het ophalen van de bekertjes het volgende. Op het moment
dat de predikant de te zingen psalm opgeeft, kan het lege bekertje op de tafel
worden geplaatst en het psalmboekje worden gepakt. De tafelwachten zullen
de lege bekertjes bij het verlaten van de tafel verzamelen.
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
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Crèche
Aanstaande zondag zal er in de ochtend- en middagdiensten crèche zijn.
Beroep op kandidaat P.J. de Raaf
Op de ledenvergadering van afgelopen woensdag is een beroep uitgebracht op
kandidaat P.J. de Raaf. Via dit weekbericht roepen we de gemeente op om dit
beroep in het gebed aan de Heere voor te leggen en te vragen of de Heere wil
geven dat kandidaat de Raaf het beroep van onze gemeente mag aannemen.
Laatste weekbericht
Gezien de sterk verbeterde omstandigheden m.b.t. het coronavirus is er geen
noodzaak om nog langer door te gaan met het weekbericht. Dit zal dus het laatste
weekbericht zijn. Alleen als het noodzakelijk is zullen we nog een bericht
verspreiden of u anders via de kerkbode op de hoogte stellen. De commissie
corona geeft haar taken terug aan de kerkenraad.
Formulier voor de zomervakantie
Om zo goed mogelijk rekening te houden met vakanties, kunt u in een formulier
uw vakantie opgeven. U wordt dan niet ingedeeld op de zondagen die u hebt
opgegeven. Opgeven kan via deze link. Als u later wijzigingen heeft kunt u het
formulier nogmaals invullen. Dan wordt het laatst ingevulde formulier gebruikt.
Tenslotte
Gemeente, het past ons de Heere te danken voor Zijn trouwe zorg over ons. We
kijken terug op een bijzondere periode, waarin we lange tijd niet of nauwelijks
naar de kerk mochten. Maar we mogen ook verwonderd zijn dat er, hoewel er
enkele gemeenteleden zwaar geleden hebben onder het coronavirus, er geen
gemeenteleden aan overleden zijn. En de verkondiging van Zijn Evangelie heeft
de hele periode mogen doorgaan tot eer van Zijn Naam en behoud van zondaren.
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Psalm 68:10 berijmd
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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