GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN
Woerden, 4 januari 2022
Bericht inzake de kerkdiensten en andere activiteiten
Aan alle gemeenteleden,
Gisteren heeft de regering aangekondigd dat het lager- en middelbaar onderwijs
vanaf aanstaande maandag weer zal beginnen. De kerkenraad wil u graag daarom
over het volgende informeren.



Vanaf aanstaande zondag schalen we op naar 100 bezoekers per dienst
(volwassenen en kinderen samen). We blijven met uitnodigingen werken en
houden drie diensten.



We hanteren geen placering, die is met het genoemde aantal niet nodig.
Wel vragen we u op de 1,5 meter te letten.



Vanaf aanstaande zondag zal er ook in de morgen- en de middagdienst
crèche zijn.



Vanaf aanstaande maandag 10 januari beginnen we weer met de catechisaties voor alle groepen in de zalen van de kerk.



Alle andere verenigingsactiviteiten die tot en met 14 januari gepland staan
gaan fysiek niet door. Uitzondering is de bibliotheek op zaterdagmorgen
en de bijbelstudiegroepen die in de kerk plaatsvinden.

In afwachting van de persconferentie volgende week vrijdag zullen we u informeren over eventuele verdere aanpassingen.
Tenslotte
Een nieuw jaar is begonnen. Anno Domino 2022. De bediening der verzoening
heeft al weer enkele malen plaatsgevonden. Ambtsdragers werden bevestigd. Het
getuigt alles dat de Heere doorgaat met Zijn werk. Mag dat ons bemoedigen en in
afhankelijkheid van de Koning van de Kerk onze weg in dit jaar zoeken. Samen
ook het goede voor elkaar zoeken in biddend opzicht om een zegen.
Draagt u het beroep voor een eigen predikant mee in het gebed? Wat zou het een
wonder zijn als de Heere ons daarmee dit jaar wil verblijden. Dat zou onverdiend
zijn maar Hij wil er om gebeden zijn. Draagt u/jij de nood van het gemis mee in
de binnenkamer?
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De kerkenraad wenst u gezegende diensten toe!

Met hartelijke groet,
Namens de kerkenraad,
H. de Jong
Scriba
Voor alle data in dit bericht geldt: Deo Volente
Voor alle aanpassingen: onder voorbehoud
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