Nieuwsmail Dorpskerk Woubrugge 27 maart 2020

Beste gemeenteleden,
Ook deze week ontvangt u weer bericht van de Dorpskerk Woubrugge in uw mailbox of brievenbus.
Het ziet er naar uit dat we hier nog wel even mee doorgaan, nu de regering bekend heeft gemaakt
dat er tot 1 juni 2020 geen bijeenkomsten gehouden kunnen worden.
Des te belangrijker om elkaar op deze manier te informeren! U kunt ons hierbij helpen door te
checken bij familie, buren en vrienden of ze deze post krijgen. Zo niet: graag een mailtje naar
scriba@dorpskerkwoubrugge.nl. Krijgt u de post nu in de brievenbus, maar heeft u ook een
mailadres: geeft u dit dan alstublieft door.
Online Kerkdienst 29 maart 2020
Ds. Stefan Honing gaat voor in deze dienst. De opname is op vrijdagmiddag 27 maart rond 15:15 uur.
U kunt dan rechtstreeks meeluisteren via de kerkomroep www.kerkomroep.nl
Uiteraard kan dat ook op een later moment. Vanaf zaterdag 20.00 uur kan de dienst bekeken
worden op ons YouTube kanaal 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.
Omdat onze buurgemeente Hoogmade-Rijpwetering niet over dezelfde faciliteiten beschikt als wij,
hebben we afgesproken dat zij de online-diensten met ons mee vieren. Zo helpen we elkaar in deze
tijden van coronacrisis.
De orde van dienst met liedteksten is bijgevoegd bij deze nieuwsmail.
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
Kerkdienst PKN op televisie
Op NPO 2 is er ook weer een kerkdienst met Ds. René de Reuver. Dit is een samenwerking van de
PKN en de EO.
Voor de kinderen
Vorige week zijn we begonnen met een aparte kinder-online-dienst waarin Ds. Stefan Honing het
kindermoment verzorgt en er mee gezongen kan worden met een kinderlied. We horen positieve
reacties en inmiddels staat dit ook als goed voorbeeld op de PKN website. Hopelijk kunnen andere
kerken hier ook wat mee. Vanaf zaterdag 20.00 uur staat er weer een nieuwe kinder-online-dienst
op ons YouTube kanaal.
Deze week hebben we iets nieuws voor de kinderen:
- Bijbel Basics @Home voor wie thuis aan de slag wil. Dit materiaal van het Nederlands
Bijbelgenootschap is bedoeld voor kinderen in de basisschool leeftijd;
- Kind op Zondag: nu er geen kindernevendienst is, kan dit materiaal gebruikt worden voor
wie thuis met kinderen aandacht wil besteden aan Bijbelverhalen. Via de website van Kind op
Zondag is er ook een boekje te bekijken, met iets voor elke dag:
https://www.kindopzondag.nl/gezinsboekje/
We sturen dit als bijlage mee en we horen graag wat u en de kinderen er van vinden!
Kerk-is-ook-thuis boekje 2

In deze coronatijd maakt Ds. Stefan Honing elke week een soort 'dagboekje' vanuit en voor onze
gemeente. We hebben positieve reacties gehad op het eerste exemplaar. Vooral de woordzoeker viel
in de smaak. In de bijlage vindt u het tweede nummer. Laat vooral weten wat u er van vindt!
Pastoraat
Het pastorale team is nu vooral op afstand (via telefoon en mail) in contact met onze
gemeenteleden. Het is natuurlijk niet hetzelfde als echt bezoek, maar zo is en blijft er toch contact!
Wilt u graag contact of heeft u hulp nodig, dan kunt u altijd bellen of mailen naar de wijkouderling,
pastoraal medewerker of de dominee. Kent u iemand anders die aandacht of hulp nodig heeft
(binnen of buiten onze gemeente), laat het ons dan weten!
Lief en leed uit de gemeente
• Jarigen (80+)
30 maart: mevrouw G. Westmaas-Rosenboom (Vrouwgeestweg 40; 2481 KN)- 82

jaar.

• Blij nieuws
Op 18 maart zijn Vincent en Heleen van Ruiten - Boer (Wilgenhof 3; 2481 LW) de trotse ouders
geworden van dochtertje Jill. Van harte gelukgewenst en dat geldt natuurlijk ook voor de
grootouders!
• Woudsoord en Hussonhoek
Afgelopen zaterdag heeft de diaconie namens onze gemeente bij alle inwoners van Woudsoord en
Hussonhoek violen met een kaartje bezorgd. Nu zij geen bezoek kunnen ontvangen, tonen we zo
toch onze verbondenheid.
•

Kaartje?

In deze nieuwsmail noemen we ook de namen van onze gemeenteleden die buiten Woubrugge
verpleegd / verzorgd worden. Dit zijn:
•
•
•
•
•

Mevrouw A.Treur-Kool, Leythenrode, afdeling De Kaag, Hoogmadeseweg 55, 2351 CP
Leiderdorp
Philine Dijkshoorn, De Bruggen Kamer 422, Spoorlaan 19, 2471 PB Zwammerdam
Mevrouw C.P.Lekkerkerker-Veen, Bernardus, afdeling Teylingen, Kamer 113, Hooftstraat
82, 2171 AV Sassenheim
Rik Lekkerkerker, Ipse de Bruggen, Spoorlaan 19, 2471 PB Zwammerdam
Theo Stigter, GGZ Rivierduinen, Kamer 10,Wielewaallaan 3, 2342 EA Oegstgeest

Vanwege de corona maatregelen mogen zij geen bezoek ontvangen. Maar een kaartje kan natuurlijk
wel!
Ander nieuws uit de gemeente
• Kerkomroep / kerkradio uitzending op donderdagavond 2 april
Van 18.15 tot 19.30 uur verzorgt Wienus Grandia een uitzending van de kerkomroep. We horen dat
mensen veel steun hebben aan de muziek die Wienus uitzoekt. 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
Komende woensdagavond 1 april zullen tussen 19.00 en 19.15 uur in het hele land de kerkklokken
luiden, ook die van onze Dorpskerk. Wij doen woensdag en de komende weken mee met het
initiatief van de Raad van Kerken.
Tot slot

Het zijn bijzondere tijden. We kunnen elkaar niet ontmoeten in de kerk of bij bijeenkomsten. We
worden beperkt in onze mogelijkheden en dat brengt onzekerheid en eenzaamheid met zich mee.
Maar we zien ook dat mensen omzien naar elkaar, dat we creatief worden om de lofzang gaande te
houden en elkaar niet uit het oog te verliezen. Laten we hopen en bidden dat God ons vasthoudt en
met ons meegaat op onze weg.
Namens de kerkenraad,
Ds. Stefan Honing
Leo Deurloo, voorzitter
Marianne Zandstra, scriba

