GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN
Woerden, 19 november 2021
Bericht inzake de kerkdiensten en activiteiten
Aan alle gemeenteleden,
Vorige week hebben we u geïnformeerd over enige aanpassingen. Deze hebben
we afgelopen zondag al op een goede wijze kunnen uitvoeren. Dank voor uw medewerking daarbij. Het deputaatschap Kerk en Overheid van de Gereformeerde
Gemeenten benadrukt nog eens middels een brief deze week, het gebruik van 1,5
meter, die ook voor de kerken nu geldt als een verplichting en het dringend advies om een mondkapje te gebruiken bij verplaatsing.
Afgelopen maandag namen we het besluit om een aantal activiteiten (catechese,
verenigingen) te annuleren. Dit nadat bekend werd dat dat er ook verdere besmettingen in onze gemeente hadden plaatsgevonden waaronder twee catecheten
die in quarantaine moesten. Nu willen we u/jou informeren over de komende
week.
We houden drie diensten op zondag op de tijden zoals u bekend of anders aangegeven of afgekondigd. De indeling houden we voorlopig zoals het nu is met een A
en B groep. Daarmee kunnen we de 1,5 meter maatregel goed nakomen.
Er blijft maar één ingang geopend waardoor u de kerk binnen kunt gaan. In de
morgendienst die meestal het best wordt bezocht, zullen de diakenen opnieuw de
placering en gefaseerd het uitgaan uit de kerk verzorgen. Wilt u daarom uw jassen meenemen in de kerkzaal om verwarring bij de uitgang te voorkomen.
De crèche zal aanstaande zondag alleen gehouden worden in de morgendienst
Het zingen blijft onveranderd met één vers per opgegeven psalm.
Daarnaast adviseren we alle bezoekers om bij het binnenkomen in de kerk en bij
het verlaten van de kerk weer een mondkapje te dragen. Nadat u/jij hebt plaatsgenomen kan het weer af worden gedaan. Verder geven we mee dat het voor de
verenigingen en activiteiten doordeweeks met volwassenen ook raadzaam is een
mondkapje bij verplaatsing te dragen.
De kerkenraad heeft besloten dat alle activiteiten (catechese, verenigingen, gemeenteavond, bibliotheek, koor, etc.) vanaf vandaag tot en met volgende week
zaterdag 27 november door kunnen gaan. Dit alles tenzij de overheid strengere
maatregelen treft die ons doen besluiten het bovenstaande te gaan heroverwegen.
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De huisbezoeken gaan ook zoveel mogelijk door waarbij we uiteraard respecteren
als leden of gezinnen vanwege de coronaomstandigheden geen huisbezoek willen
ontvangen.
De kerkenraad benadrukt opnieuw alle hygiënemaatregelen in acht te nemen. Leden met lichte klachten van verkoudheid, griepverschijnselen of reuk- of
smaakverlies verzoeken we thuis te blijven. Ook al heeft men een negatieve zelftest.
Verder delen we u mee dat aan het begin van deze week dhr. J. Schilperoord is
overleden. We wensen de familie van harte de ondersteuning van de Heere toe in
dit verlies. De rouwdienst zal aanstaande zaterdag om 14:30 uur zijn in ons kerkgebouw in een dienst die geleid wordt door ds. Harinck. Mocht u de dienst willen
bijwonen dan vragen we u daarbij de 1,5 meter en het mondkapje bij verplaatsing
in acht te nemen.
Tenslotte
De Heere gedenke ons in deze bijzondere tijden. Het coronavirus maar ook andere
ziektes gaan ons kerkverband niet voorbij. Gezinnen en families zijn of worden
getroffen door zorg, rouw en verdriet. De Heere gedenke ons in deze verwarrende
tijden. In het bijzonder de rouwdragende families.
We laten de activiteiten op de andere dagen van de week zoveel mogelijk doorgaan omdat we het belangrijk vinden dat we elkaar ontmoeten rondom het Woord
en elkaar vasthouden. Mogen we van jongeren en ouderen vragen om het gebed
dat de Heere Zijn dragende en sparende hand over onze gemeente uitstrekt. Bovenal dat we bereid zijn om te sterven en Hem als Rechter te ontmoeten. Nu
wordt Hij ons nog voorgesteld als Redder. Laat dan de dichter van Psalm 95 ons
aansporen: “Zo gij Zijn stem dan heden hoort, Gelooft Zijn heil- en troostrijk
woord; Verhardt u niet, maar laat u leiden”.

De kerkenraad wenst u gezegende diensten toe!

Met hartelijke groet,
Namens de kerkenraad,
H. de Jong
Scriba
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