Nieuwsmail Dorpskerk Woubrugge 13 maart 2020
Beste gemeenteleden,
Velen van u zullen ongetwijfeld de berichten rond het coronavirus volgen. Gisteren, donderdag 12
maart 2020, zijn door het kabinet nieuwe verscherpte maatregelen afgekondigd en adviezen gegeven
om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Een van de maatregelen is dat bijeenkomsten
met meer dan 100 personen zijn verboden. Deze maatregelen gelden vooralsnog tot en met 31
maart.
De PKN heeft op basis hiervan richtlijnen geformuleerd. De PKN raadt gemeenten aan om alle
bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten, ook als dat om kerkdiensten gaat.
Daarnaast wordt dringend geadviseerd om kritisch te kijken naar bijeenkomsten met minder dan 100
personen.
Wat betekent dit voor onze gemeente?
Onze kerkenraad is van mening dat we niet anders kunnen dan deze richtlijnen te volgen. Dat
betekent helaas dat we er toe over gaan om in ieder geval voor de periode t/m 31 maart alle
kerkdiensten en bijeenkomsten niet door te laten gaan of uit te stellen tot een later moment.
Het pastoraat kan wel gewoon doorgaan, al zal het pastoraal team terughoudend zijn waar het gaat
om kwetsbare personen. Maar telefonisch contact kan natuurlijk altijd!
Kerkdienst zondag 15 maart
Komende zondag is er geen kerkdienst in de Dorpskerk, maar we houden wel een kerkdienst via de
digitale kanalen. Zaterdagmiddag om 15.30 uur zullen we een korte kerkdienst, waarin Ds. Stefan
Honing voorgaat, opnemen en deze gelijktijdig uitzenden via de kerkomroep (kerkomroep.nl). Deze
dienst kan vanaf zaterdagavond ook bekeken worden op ons youtube kanaal
(https://www.youtube.com/channel/UC1HuVAUfP_WuERu_UgbnptQ/), ook te bereiken via onze
website (dorpskerkwoubrugge.nl) en facebookpagina. Op zondagmorgen om 9.30 uur zal dezelfde
dienst nogmaals worden uitgezonden via de kerkomroep.
Daarnaast verzorgt de PKN een kerkdienst op zondagmorgen om 9.20 uur op NPO 2 (EO): Ds. René de
Reuver zal dan een korte overdenking houden.
Kerkdiensten op 22 en 29 maart
De gastendienst op 22 maart met medewerking van het mannentrio zal worden verplaatst naar een
later moment. Datzelfde geldt ook voor de gezamenlijke jongerenviering op 22 maart. De kerkdienst
op 29 maart in de Dorpskerk zal ook geen doorgang vinden. Voor beide zondagen geldt dat we van
plan zijn om kerkdiensten te houden via de digitale kanalen (kerkomroep / website / youtube). U
hoort hier in de komende week meer over.
Bijeenkomsten
Alle bijeenkomsten in de komende periode gaan niet door of worden uitgesteld.
 Bijeenkomsten ‘Met andere woorden….’ (19 en 23 maart en 1 april): gaan niet door;
 Bijeenkomsten jongerenclubs: gaan niet door;
 Koffiemorgen (25 maart) gaat niet door;
 Gemeenteavond (26 maart) wordt uitgesteld;
 Informatieavond restauratie orgel (6 april) wordt uitgesteld.

De violenverkoop op 20 en 21 maart gaat wel gewoon door. Hierbij komen immers geen groepen
samen en de winkels zijn ook gewoon open. Wel vragen we u zoveel mogelijk uw bestelling alvast via
de webshop te doen (link).
Verdere informatie en contact
Via onze website en facebookpagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen onze
gemeente en we zullen u ook regelmatig informeren via mail (of brievenbus). We hopen zo iedereen
te bereiken en rekenen daarbij ook op uw hulp. Geef uw naaste even een seintje als u weet dat de
mailbox niet vaak gecheckt wordt.
Als kerkenraad beseffen we dat we in tijden van onzekerheid leven. We vinden het heel belangrijk
om elkaar vast te houden, om samen gemeente te zijn, ook al zien we elkaar niet in diensten of
bijeenkomsten. Laten we elkaar dragen in gebed.
Mocht u behoefte hebben aan contact of vragen hebben, weet dan dat u altijd bij ons terecht kunt.
De contactgegevens van de kerkenraad staan op de website.
In deze veertig dagen op weg naar Pasen groeten we u met de woorden van Willem Barnard:
Laten wij God loven,
leven van het licht,
onze val te boven
in een evenwicht,
want de aarde jaagt ons
naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons,
liefde wordt niet moe.
Namens de kerkenraad,
Ds. Stefan Honing
Leo Deurloo, voorzitter
Marianne Zandstra, scriba

