Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
2 februari 9:30
9 februari 9:30

ds. B. Brunt, Alphen a/d Rijn
ds. S.C. Honing

Vieren en doen. We kijken terug op een mooie viering van de maaltijd van de Heer
afgelopen zondag. Fijn dat er zovelen het brood en wijn mochten ontvangen. Het was ook
goed om bij twee gemeenteleden thuis het de viering voort te zetten. Aanstaande zondag zal
een goede bekende bij ons voorgaan: ds. Brunt. De week erna op 9 februari hoop ik zelf
weer voor te gaan. We lezen dan verder uit het evangelie van Johannes. Ik denk dat dat we
dan Johannes 3:1-13 zullen lezen. Goede diensten toegewenst!
Sing-in. Zondag 2 februari komen we om 17.00 uur samen in de Dorpskerk voor de “Sing-in”.
We gaan deze keer op reis met Paulus. Die reis verloopt met golven van tegenslag en
stormen die niet overwaaien…. We willen er samen over en van zingen. Rond 18.00 uur
sluiten we af met koffie en een broodje en is er alle ruimte voor ontmoeting en een
gesprek(je). Ik hoop zelf deze samenkomst te leiden en Bert den Hertog is onze
organist/pianist. Zingt u (weer) mee?
Mede namens de commissieleden, allen een warme groet! Gretha Bregman-Hoving
Gesprekken rondom Exodus. Dinsdag 4 februari komen we om 10:00 uur weer bij elkaar in
de consistorie van gebouw Immanuël. U bent van harte welkom, ook wanneer u nog niet
eerder bent geweest. Deze ochtend bereiken we het hoogtepunt van het boek Exodus. De
verbondssluiting op de berg Sinaï (hs. 19-24).
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.
Omzien naar elkaar.

Wij leven mee met verschillende gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid.
Bedankt. Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle vormen van medeleven na
de operatie van Gré en alle felicitaties en attenties die wij mochten ontvangen voor ons 55jarig huwelijksjubileum. Dit doet een mens goed.
Arie & Gré Bregman
Bedankt. Mevr. Treur-Kool wil hierbij iedereen bedanken voor de belangstelling en post die
zij mocht ontvangen rond haar 98e verjaardag.
Bestuur en Beleid.
Bericht van de diaconie. Op 2 februari is de diaconale collecte bestemd voor Kerk in Actie
WERELDDIACONAAT.
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer te zijn. De regen wordt steeds
onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte en soms
staan de velden onder water. Samen met de kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie
boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe duurzame
technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes
geplaatst, bomen geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur
beter beschermd en hebben zij een stabiel inkomen.
Bericht van de missionaire commissie. Kwetete Watervoorziening (SPOT Tanzania).
In 2020-’21 wordt er een nieuw waterproject gebouwd. Het zal water gaan voorzien aan 1520
mensen, verdeeld over 5 gehuchten. Kwetete is het belangrijkste gehucht. Voor de vrouwen wordt
het een stuk gemakkelijker met openbare dorpskranen in hun buurt. Straks hoeven ze maar 5 tot 10
minuten bezig te zijn om 20liter in huis te halen. Nu is dat circa 2uur per 20liter. Een grote verlichting
voor de vrouw en haar dochters. Verder neemt de algemene gezondheid echt veel toe. Geen
watergebonden ziekten meer. Vooral ook belangrijk voor de kinderen die van borstvoeding naar
gewone voeding gaan. Veel dank aan alle goede gevers!

Ambtsdragersverkiezingen. In het komende voorjaar zullen de volgende kerkenraadsleden
aftreden en zich niet herkiesbaar stellen: ouderling Hans Grandia en diaken Nies de Jeu.
Herkiesbaar zijn: Arnt Friso de Bruijn (ouderling-kerkrentmeester) en Joost Lekkerkerker
(diaken). De kerkenraad roept de gemeenteleden op om vóór 3 maart uit de leden van de
gemeente kandidaten aan te dragen voor één of meerdere van de volgende vacatures: één
ouderling en één diaken. Deze aanbevelingen dienen schriftelijk en ondertekend ingediend
te worden bij de scriba met vermelding van het ambt waarvoor de betrokkene wordt
voorgedragen. De voorgedragen kandidaat wordt automatisch op de kieslijst geplaatst als er
tien of meer handtekeningen van leden binnenkomen. Er kunnen eventueel ook
tegenkandidaten worden ingediend voor de functies van Joost Lekkerkerker en Arnt Friso de
Bruijn. Wanneer er geen tegenkandidaten voor hen worden ingediend zal de kerkenraad hen

opnieuw benoemen. U kunt de aanbevelingen sturen naar de scriba: per mail
scriba@dorpskerkwoubrugge.nl of per post Klaverhof 87, 2403 XC Alphen aan den Rijn.
Kerkenraad. De ambtstermijn van Hans Grandia zou pas later dit jaar aflopen, desondanks
heeft Hans, enige tijd geleden, aangegeven om vanaf heden geen ambtswerk meer te
verrichten. Dit heeft te maken met ontwikkelingen in zijn privéleven waar aandacht naar uit
moet gaan. Hij zal later in dit jaar (D.V.) afscheid nemen in de afscheids- en
bevestigingsdienst van de ambtsdragers. We danken Hans hartelijk voor de vele jaren dat hij
in het ambtswerk actief is geweest. In voorkomende gevallen kan in de wijk van Hans
contact worden opgenomen met pastoraal medewerkster Anja Tinga.
Diaken Nies de Jeu heeft vanwege haar gezondheidssituatie moeten aangeven het ambt van
diaken terug te geven. De kerkenraad heeft alle begrip voor deze situatie en we wensen
haar en haar naasten Gods nabijheid toe in deze tijd. Door de situatie van Nies heeft de
kerkenraad gekozen om gebruik te maken van de mogelijkheid geboden in de kerkorde (ord.
3 art. 7 lid. 4) om diaken Rita Lekx voor een periode van zes maanden langer in de
kerkenraad te houden. Officieel zit haar ambtstermijn erop en is ze niet herkiesbaar. Mede
vanwege de uitzonderlijke situatie heeft de kerkenraad Rita bereid gevonden om nog een
half jaar langer het ambt te bekleden en we zijn er blij mee dat zij dit jaar deel blijft uitmaken
van de kerkenraad.
Overige vacatures. Kerkrentmeester Gerrit Jan Boer heeft aangegeven later dit jaar niet
herbenoemd te willen worden. Ditzelfde geldt voor twee pastoraal medewerkers. Wij
danken hen in ieder geval nu al hartelijk voor alle inspanningen die ze hebben verricht. De
kerkenraad benoemt zelf de pastoraal medewerkers en kerkrentmeesters. Hiervoor zijn dus
geen verkiezingen nodig. We stellen het wel op prijs als er namen worden ingediend bij de
scriba (graag ook vóór 3 maart). Uiteraard kunt u het ook zelf laten weten als u
geïnteresseerd bent en/of meer wilt weten over deze functies.
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

