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Inleiding
In deze nieuwsbrief willen we u
vooral praktische informatie geven
over de komende verandering in de
kerkgang. Het gaat dan in de eerste
plaats om de kerkgang vanaf zondag
26 september. Maar we willen ook al
vast
vooruit
kijken
naar
de
voorgenomen avondmaalsviering van
zondag 3 oktober.
Stand van zaken
Op dit ogenblik zijn er (naar ons
weten)
geen
gezinnen
in
quarantaine. Dat noopt ons tot
dankbaarheid, omdat de Heere nog
wilde sparen tot hier toe.

Woerden
Inmiddels heeft de kerkenraad een
schrijven ontvangen van enkele
Woerdense deputaatschappen. Zij
reageren op het actuele beleid van de
regering en de consequenties voor
onze gemeenten. Zij schrijven niets
aan ons voor, omdat de uiteindelijke
beslissing ligt bij de plaatselijke
kerkenraden. Maar zij geven wel
adviezen, waar ieder zijn winst mee
kan doen. Zij roepen op tot een
voorzichtige versoepeling bij de
kerkgang en blijvende aandacht voor
de gebruikelijke maatregelen. Dat
sluit geheel aan bij ons beleid.

Kerkgang
Per 25 september zal onze overheid
allerlei
maatregelen
opheffen.
Gelukkig is er ook voor de kerken zo
verruiming gekomen. Als kerkenraad
hebben we ons op deze situatie
beraden en hebben we besloten om
per dienst de halve gemeente toe te
laten. Een belangrijke regel is en
blijft dat u bij klachten of
coronagevallen in het gezin thuis
blijft. Houdt u hierbij aan de regels.
Ontsmet bij kerkbezoek uw handen
en volg de aanwijzingen van onze
(hulp)kosters op. De looproutes
blijven, dus de kerk ingaan door de
hoofdingang en de middenpaden. De
kerk verlaten via de buitenmuren en
de zijdeuren. Om en om zullen de
banken
worden
opgevuld.
Geprobeerd wordt om gezinnen met
kinderen tot 18 jaar af te wisselen
met volwassenen, zodat er steeds
kinderen
tussen
volwassenen
inzitten..
Voorkom
toiletbezoek
zoveel mogelijk. Er wordt goed
geventileerd. Houdt u hiermee
rekening! Wilt u niet op het laatste
moment naar de kerk komen en kom
als gezin! Er is een nieuwe verdeling
gemaakt zodanig dat er steeds
ongeveer evenveel mensen naar de
kerk kunnen. Houdt u alstublieft
aan deze indeling. Met alle stoelen in
de kerk erbij kunnen we ongeveer
450 bezoekers kwijt. Voor eventuele
overloop en personen die opzien
tegen de kerkgang met volle banken
is de grote zaal ingericht met stoelen
die op ruimere afstand staan. U kunt
dan de dienst via een groot scherm
volgen. De grote zaal kunt u bereiken
via de zaleningang. Ook hier geldt
dat u uw handen goed moet
ontsmetten.

Avondmaalsdienst
3 oktober is een bijzondere zondag.
We hopen dan met elkaar, na lange
tijd, het heilig avondmaal te vieren.
Zowel in de morgendienst als
middagdienst zal de avondmaalsviering plaats vinden. In de
avonddienst
zal
nabetrachting
worden
gehouden.
De
avondmaalstafel wordt verlengd tot in de
voormalige trouwzaal. Stoelen zullen
op ruimere afstand van elkaar staan
en van de voorste banken zullen er
stoelen niet gebruikt worden. Deze
stoelen worden door middel van een
lint aangegeven. Verder zal het brood
vanaf een schaal aangereikt worden
en zullen er per zitplaats bekertjes
met de avondmaalswijn klaar staan.

Crèche
Soms wordt er gevraagd wanneer de
crèche weer op kan starten. Op dit
moment lijkt het ons verstandig om
dit nog niet te doen. Het zal leiden
meer
loopbewegingen
en
ook
besmettingsgevaar geven in de
crèche-ruimten. We hopen daarin op
uw begrip.
Vragen?
Voor vragen of opmerkingen kunt u
contact opnemen met ouderling
Weststrate.
Tenslotte
Niemand weet hoe het virus zich in
het najaar zal ontwikkelen. Allerlei
meningen van allerlei deskundigen
maken het niet eenvoudiger. Soms
zijn de berichten ronduit tegenstrijdig.
Maar alles ligt in handen van een
almachtig God. Hij bestuurt alle
dingen. Daarom moeten wij Zijn
Aangezicht zoeken of hij ons als
gemeente wil bewaren in deze tijden.
Doet u dat ook?
De kerkenraad
Wie gaan er naar de kerk?

Wilt u bij gebruik maken van de
avondmaalsviering zodanig gaan
zitten dat een ieder kan aanschuiven
en dat er geen personen voor elkaar
langs moeten gaan. Na het eten van
het brood kan, nadat de dominee de
drinkbeker gezegend heeft een ieder
het bekertje wijn van de tafel nemen
en de wijn drinken. Wilt u bij het
verlaten van de tafel het bekertje
meenemen en in de bak deponeren
die bij elk pad staat. We voorkomen
daarmee dat een op tafel staand
gevuld bekertje wordt omgestoten.
We hopen en bidden om een ordelijke
bediening tot eer van Gods naam. De
diensten beginnen om 10.00 – 15.30
en 19.00 uur.

Zondag 26 september 2021
In de morgendienst de wijken 1, 9, 2,
5, 6 en 10 (A-P).
In de middagdienst de wijken 3, 4, 7,
8 en 10 (Q-Z).
Zondag 3 oktober 2021
In de morgendienst (10.00 uur) de
wijken 3, 4, 7, 8 en 10 (Q-Z).
In de middagdienst (15.30 uur) de
wijken 1, 9, 2, 5, 6 en 10 (A-P).
In de avonddienst (19.00 uur)de
wijken 3, 4, 7, 8 en 10 (Q-Z).
Zondag 10 oktober 2021
In de morgendienst de wijken 1, 9, 2,
5, 6 en 10 (A-P).
In de middagdienst de wijken 3, 4, 7,
8 en 10 (Q-Z).

