Nieuwsmail Dorpskerk Woubrugge 20 maart 2020

Beste gemeenteleden,
Vorige week hebben we u een mail / brief gestuurd over de maatregelen rondom het coronavirus en
wat dit betekent voor onze gemeente. Dat gaan we voorlopig elke week doen!
U ontvangt dus wekelijks bericht van de Dorpskerk Woubrugge in uw mailbox of brievenbus. Wij
vinden het heel belangrijk dat iedereen deze informatie krijgt en u kunt ons daarbij helpen door te
checken bij familie, buren en vrienden of ze deze post krijgen. Zo niet: graag een mailtje naar
scriba@dorpskerkwoubrugge.nl.
Kerkdiensten
De overheid heeft de periode waarvoor de maatregelen m.b.t. het coronavirus gelden verlengd t/m 6
april. Dat betekent dat we de komende zondagen niet bij elkaar kunnen komen in de Dorpskerk,
maar gelukkig kunnen we via internet en kerkomroep toch met elkaar verbonden zijn. Afgelopen
zondag, 15 maart, heeft u onze eerste online dienst kunnen bekijken of beluisteren via internet of de
kerkomroep. We hebben begrepen dat velen van u dat hebben gedaan en er zijn veel positieve
reacties binnengekomen. Dat is fijn! We kregen zelfs ook nog een paar goede suggesties, daar gaan
we wat mee doen (zie onder het kopje: wat doen we nog meer)!
Zondag 22 maart houden we weer een kerkdienst via de digitale kanalen. Ds. Stefan Honing gaat
voor in deze dienst. Omdat we hebben gemerkt dat we wat tijd nodig hebben om alles goed op
internet te krijgen, gaan we deze dienst vrijdagmiddag (rond 15.15 uur) opnemen. U kunt deze dienst
vanaf dat moment beluisteren via de kerkomroep www.kerkomroep.nl
Vanaf zaterdagmiddag 17.00 uur kan de dienst bekeken worden op ons YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UC1HuVAUfP_WuERu_UgbnptQ/ ook te bereiken via onze
website www.dorpskerkwoubrugge.nl en facebookpagina
https://www.facebook.com/DorpskerkWoubrugge Op zondagmorgen om 9.30 uur zal dezelfde
dienst nogmaals worden uitgezonden via de kerkomroep.
Wilt u een bijdrage geven aan de collecten dan kunt u deze link gebruiken (Ideal)
https://site.skgcollect.nl/361/gift/formulier.html?id=3442
Evenals vorige week verzorgt de PKN een kerkdienst op zondagmorgen om 9.20 uur op NPO 2 (EO):
Ds. René de Reuver zal een korte overdenking houden.
Wat doen we nog meer?
 Als bijlage bij deze mail sturen we u de orde van dienst met de liedteksten, zodat u thuis mee
kunt zingen en mee kunt lezen in uw bijbel.
 Voor de kinderen is er een aparte kinder-online-dienst: Ds. Stefan Honing verzorgt het
kindermoment en er is een kinderlied. Te bekijken via ons YouTube kanaal (zie bovenstaande
links). We horen graag uw reacties en natuurlijk vooral van de kinderen.
 Kerk-is-ook-thuis boekje: in deze corona tijd maakt Ds. Stefan Honing elke week een soort
'dagboekje' vanuit en voor onze gemeente. In de bijlage vindt u het eerste exemplaar. We hopen
dat we op deze manier ook met elkaar verbonden zijn. Reacties horen we graag!
Pastoraat
Het pastorale team is, in navolging van het advies van de PKN, terughoudend in het op huisbezoek
gaan. Ze zullen zich voorlopig voornamelijk via de telefoon tot u richten. Wanneer u graag contact
zou willen of hulp nodig heeft, kunt u natuurlijk altijd zelf bellen naar de ouderling, pastoraal
medewerker of de dominee.

We doen hierbij ook een oproep om om te zien naar elkaar! Kent u mensen binnen of buiten onze
kerkgemeenschap die aandacht of hulp nodig hebben, laat het ons weten.
Lief en leed uit de gemeente
 Overlijden de heer Jan Quint
Op dinsdag 17 maart is ons betrokken gemeentelid de heer (‘bakker’) Jan Quint overleden. Hij is 96
jaar geworden. De afscheidsdienst is op zaterdag 21 maart om 11.00 uur en deze wordt geleid door
Ds. Stefan Honing; aansluitend is de begrafenis op de algemene begraafplaats in Woubrugge.
Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zal het afscheid in besloten kring zijn. In overleg
met de familie zal op een later moment een herdenkingsdienst voor het leven van Jan Quint worden
gehouden. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen en allen die meneer Quint zullen missen Gods
troostende nabijheid toe.
De familie heeft ons gevraagd om het volgende onder uw aandacht te brengen:
“In de afgelopen week is meneer Jan Quint overleden, lange tijd de bakker van ons dorp en voor veel
dorpsgenoten een bekende verschijning. Door de huidige Corona-crisis is het helaas op dit moment
niet mogelijk om het afscheid vorm te geven zoals hij zelf gewild had. De uitvaart zal daarom
zaterdag 21 maart in kleine kring plaatsvinden. Om hem toch de eer te bewijzen die hij verdient,
nodigen wij u uit om aanstaande zaterdag 21 maart om +/- 11.45 uur vanaf de rotonde bij de ingang
van het dorp richting de begraafplaats een ‘lint van medeleven en respect’ te vormen. U kunt dit
doen door op de gepaste afstand van 1,5 meter van elkaar op te stellen en, zodra de rouwauto en de
familie langskomen op weg naar de begraafplaats, uw hand op uw hart te leggen in een teken van
medeleven. Blijft u daarbij voor uw eigen veiligheid wel op het fietspad langs de provinciale weg. De
familie waardeert het zeer als u op deze manier met hen wilt meeleven”.
 Jarigen (80+)
20 maart: de heer L. Windhorst (Van Eeghenstraat 25, 2481 XR) - 84 jaar;
22 maart: mevrouw J.A. Noordam-Kempenaar (Boddens Hosangweg 52, 2481 LA) – 89 jaar;
23 maart: mevrouw J. Verkade-Verkade (Van Woudeweg 2 K104, 2481 XN) – 81 jaar.
Ander nieuws uit de gemeente
 Kerkomroep / kerkradio uitzending op donderdagavond 26 maart
Elke donderdag van 18.15 tot 19.30 uur verzorgt Wienus Grandia een uitzending van de kerkomroep.
Zeker in deze dagen waarin we zoveel mogelijk thuisblijven, kan het luisteren naar liederen en
muziek bemoediging en troost geven. Wilt u een verzoeknummer aanvragen? Dan kunt u mailen
naar Wienus Grandia (kerkomroep@dorpskerkwoubrugge.nl) of bellen (liefst maandag- of
dinsdagmorgen 0172 518940) of een kaartje in de bus doen (Kerkweg 48, 2481 KD Woubrugge).
 Kerkklokken van hoop en troost
Ook komende woensdagavond zullen tussen 19.00 en 19.15 uur in het hele land de kerkklokken
luiden, ook die van onze Dorpskerk. Dit is een initiatief van de Raad van Kerken: “Met deze ‘klokken
van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal
isolement heen”.
 Violenverkoop op zaterdag 21 maart
Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus hebben we helaas de huis aan huisverkoop van de
violen moeten afblazen. Wel kunt u zaterdag 21 maart tussen 9.00 en 13.00 uur prachtige violen
kopen op het Batehofplein en vanaf nu al bij Boerderijwinkel Van Rijn (Kruisweg). Dus vrolijk u zelf
of iemand anders op en koop een paar kleurige violen. U kunt uw betaling gewoon overmaken.
Mocht u wel graag violen willen, maar de deur niet uit kunnen, bel dan met Jannie van der Leij (0612993489) en ze worden thuisgebracht.

 Paaschallenge
De Paaschallenge die op 11 april georganiseerd zou worden gaat helaas niet door. De organisatie van
JOP vindt het in deze tijden van Corona onverantwoord om het door te laten gaan.
Tot slot
Als kerkenraad vinden we het belangrijk om elkaar vast te houden in deze onzekere tijden. We hopen
en bidden dat deze nieuwsberichten en onze online diensten daarbij helpen en laten we ook elkaar
dragen in gebed.
We groeten u met de woorden van Lied 939, vers 1:
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

Namens de kerkenraad,
Ds. Stefan Honing
Leo Deurloo, voorzitter
Marianne Zandstra, scriba

