Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
19 januari 9:30
26 januari 9:30

ds. S.C. Honing
ds. S.C. Honing (viering van de maaltijd van de Heer)

Vieren en doen. Aanstaande zondag hoop ikzelf bij ons voor te gaan. Tijdens deze dienst
zullen we ons voorbereiden op de viering van de maaltijd van de Heer een week later.
Hiervoor wil ik in de preek stilstaan bij twee teksten: Joh. 6:52-59 en 1 Kor. 11:17-34. De
tekst uit Johannes was in de vroege kerk waarschijnlijk de meest belangrijke tekst voor de
avondmaalstheologie. De tekst uit 1 Korintiërs heeft deze plaats in de loop der eeuwen
overgenomen. De week erna hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. De Heer zelf nodigt
ons persoonlijk uit om brood en wijn, zijn lichaam en bloed te ontvangen. Dat mogen wij als
een hoogtepunt in het persoonlijk geloofsleven zien. Het lijden, het sterven en de
opstanding van Jezus komen heel dichtbij, terwijl we dat als broeders en zusters met elkaar
mogen meemaken. Wees welkom! Het is immers de Heer zelf die ons uitnodigt. Tijdens deze
dienst lezen we verder waar we afgelopen zondag gestopt zijn met lezen. We denken dan na
over Joh. 2:1-11, de bruiloft te Kana.
Sing-In Dorpskerk Woubrugge. Noteert U het alvast in de agenda? Op zondagmiddag 2
februari om 17.00 uur wordt er weer een Sing-in gehouden in de Dorpskerk Woubrugge o.l.v
Mevr Gretha Bregman-Hoving, organist Dhr. Bert den Hertog. Na afloop is er koffie/thee met
een broodje en gelegenheid om met elkaar na te praten. Van harte uitgenodigd!
Koffieochtenden.
Ook in het nieuwe jaar wordt op elke tweede en vierde woensdag van de maand tot en met
april een koffieochtend gehouden in gebouw Immanuël. Vanaf 10 uur bent u van harte
welkom om onder het genot van een kopje koffie met elkaar in gesprek te gaan. Ook
mensen van buiten onze gemeente zijn van harte welkom, dus vraag gerust iemand mee. De
boekenkasten zijn dan open voor het lenen van een mooi boek. De eerstvolgende keer is op
woensdag 22 januari
Benefietconcert in de Dorpskerk van Woubrugge op 15 februari 2020, aanvang 20:00 uur.
Op zaterdagavond 15 februari zal er in de Dorpskerk een benefietconcert gehouden worden
ten behoeve van de grote restauratie van het Mitterreither-orgel. Het orgel dat gebouwd
werd in 1794 is een historisch en bijzonder monumentaal instrument, dat aan een grote
restauratie toe is.
De toegang van het benefietconcert is vrij. Op het programma staat onder andere muziek
van Edward Elgar, César Franck, Tomaso Albioni, Arvo Part en zal worden uitgevoerd op het
orgel in samenwerking met zang, dwarsfluit en trompet. Het beloofd een afwisselend en
avondvullend programma te worden. Medewerking zal verleend worden door: Anton den
Boer, orgel |Murielle Jonk, zang | Louisa Loeffler, dwarsfluit |Ronald Lunstroo,
trompet&zang | Astrid Stallenberg, zang en Henri Stallenberg, trompet

Alle opbrengsten van dit concert zullen ten goede komen aan de restauratie van het orgel.








benefietconcert in Dorpskerk Woubrugge
zaterdag 15 februari 2020 om 20:00 - 21:30 uur, pauze met drankjes in de kerk
info orgel en orgelrestauratie: www.dorpskerkwoubrugge.nl/orgelrestauratie/
organisator: orgelcommissie Dorpskerk
contact: orgelcie@dorpskerkwoubrugge.nl
toegang is vrij maar het is een doneeractie:er zal gecollecteerd worden
voorafgaand aan of na het concert kunnen ook giften via de bank gedaan worden
Het bankrekeningnummer is: NL28 RBRB 8806 6397 14 ten name van CvK Hervormde
Gemeente ovv restauratie orgel.

Onder het oog van de slechtvalk. Op donderdag 23 januari om 20:00 uur is de volgende
dorpsleerhuisactiviteit. Elders in dit kerkblad leest u daar meer over. Van harte welkom!
En dan sta je er alleen voor……….
De rouwgroep gaat op 29 januari van start. Elders in dit kerkblad leest u hier nog wat meer
over. Heeft U interesse? Neem dan contact op met Jannie van der Leij via
email jannie.vanderleij@outlook.com of telefonisch 06-12993489.
Catechisaties.
Op maandag 20 januari beginnen we weer met de catechisaties. Deze eerste maandag
denken we bij beide catecheses na over de Maaltijd van de Heer. Om 16:00 uur begint de
basiscatechese en om 19:30 uur de tienercatechese.
Avondmaalscatechese voor kinderen tot en met groep 6.
Op vrijdag 24 januari is er een avondmaalscatechese voor kinderen tot en met groep 6 van
de basisschool. We vieren in de kerk het avondmaal. Wat vier je dan en hoe doe je dat?
Deze middag willen we aan de jongste kinderen uitleggen wat de betekenis van het
avondmaal is. De middag vindt plaats in gebouw Immanuël, van 16.00-17.00 uur. We horen
graag van te voren wie er mee gaat doen, opgave kan bij één van de predikanten.
Aanmelden graag uiterlijk a.s. maandag 20 januari.
Huiskamerontmoetingen. Heeft u zich al opgegeven voor de huiskamerontmoetingen? Zo
niet, wilt u dat dan z.s.m. doen? We kijken uit naar mooie ontmoetingen met elkaar rondom
het thema ‘een goed verhaal’.
Omzien naar elkaar. We zijn dankbaar dat de afgelopen weken er bij meerdere mensen
positieve uitslagen zijn geweest en/of dat het (langzaamaan) de goede kant op gaat.
Tegelijkertijd leven en bidden we mee met die mensen die soms heel diep gebukt gaan
onder hun lichamelijke situatie.

Bestuur en Beleid.
Verjaringsbussen. De verjaringsbussen hebben over het 2e halfjaar 734,95 euro opgebracht
zodat het jaartotaal 2019 is gekomen op 1434,90 euro. Zelf 100 euro meer dan vorig jaar!
Alle jarigen en de lopers die dit prachtige bedrag mogelijk hebben gemaakt hartelijk
bedankt.
Bedankt. Op huisbezoek ontving ik nog twintig euro voor de kerk. Heel hartelijk dank
daarvoor.
Bericht van de diaconie. Op 26 januari is de diaconale collecte aan de Avondmaalstafel en
tijdens de dienst bestemd voor Vrienden van de Hoop. Mensen die verslaafd zijn, lijden aan
depressiviteit, misbruikt zijn, allen vinden zij een luisterend oor bij één van de inloophuizen
van de Hoop, zoals b.v. Jules: "Nadat twee pogingen om af te kicken mislukten, ben ik door
iemand gewezen op de Hoop. Ik heb de tijd gekregen om te genezen, de hulpverleners
waren geduldig en liefdevol. Ik heb door hen steeds meer de liefde van Jezus leren kennen".
Actie kerkbalans!
Zoals ieder jaar wordt met actie Kerkbalans een beroep op u gedaan om een bijdrage te
leveren voor de voortgang van het kerkenwerk in onze gemeente.
We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons.
We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu
het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die
verbinding, geef dus aan Kerkbalans!
De actie gaat binnenkort weer van start. Vanaf 22 januari kunt u ons verwachten. De
procedure zal dezelfde zijn als voorgaande jaren. Dat betekent dat u een envelop in de bus
krijgt die bij de meeste mensen enkele dagen later persoonlijk zal worden opgehaald.
Speciale aandacht willen we nog even vestigen op het invullen van de antwoordstrook.
Gemeenteleden buiten Woubrugge kunnen de toezegging mailen naar
kerkbalans@dorpskerkwoubrugge.nl
We zijn blij met elke bijdrage die wordt gedaan en dat maakt dat we met schroom u vragen
rekening te houden met oplopende kosten waarvoor we ons gesteld zien. Mag het een
beetje meer zijn?
Alvast bedankt voor de moeite en uw bijdrage!
Het college van Kerkrentmeesters.

Pastorale zaken en kopij kerkblad. Voor pastorale zaken en berichten in het kerkblad kunt u
met mij contact opnemen, tel. 0172-518157 of mijn mailadres: ds@dorpskerkwoubrugge.nl.
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. Stefan Honing

