Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
29 maart 9:30
5 april 9:30
10 april 19:30

ds. S.C. Honing (onlinedienst)
ds. S.C. Honing (onlinedienst)
ds. S.C. Honing

Vieren en doen.
Het zijn vreemde tijden. In mensenheugenis is er altijd ’gewoon’ een kerkdienst geweest op
zondagochtend in Woubrugge, maar dat is nu helaas even anders. Dit vinden wij jammer en
moeilijk. Gelukkig zijn wij nog wel met elkaar verbonden op andere manieren! De diensten
worden via internet goed bekeken en via de kerkomroep goed beluisterd. Toch missen we
elkaar en we hopen en bidden elkaar spoedig weer te kunnen ontmoeten.
Kerkdiensten. De komende tijd zullen alle kerkdiensten alleen online worden uitgezonden.
Via onze website www.dorpskerkwoubrugge.nl, Facebook en YouTube kunt u de diensten
bekijken. Via kerkomroep kunt u het eventueel beluisteren. Voor elke zondag maken we ook
een korte kinderdienst, deze is te bekijken via bovengenoemde kanalen. Op het moment van
schrijven zijn de Coronamaatregelen in ieder geval nog t/m 6 april van kracht. De komende
twee zondagen zullen we dus alleen onlinediensten hebben. Op Goede vrijdag, 10 april, zou
de eerste dienst kunnen zijn in de kerk. Het lijkt echter waarschijnlijk dat ook die dienst
alleen online zal zijn. Wij houden u op de hoogte via de nieuwsbrief!
Bij de nieuwsbrief vindt u ook elke week de orde van dienst met de bijbeltekst en de
liederen die we zingen.
Activiteiten. Alle activiteiten zijn op dit moment afgelast of uitgesteld. Via onze website of
via de nieuwsbrief kunt u wel het ‘kerk-is-ook-thuis boekje’ lezen. Voor elke dag in de week
staat er een korte overdenking, en daarnaast ook nog wat andere dingen. We hopen dat we
ook op deze manier met elkaar verbonden zijn. Reacties horen we graag!
Ter overvloede wijs ik u er nog even op dat Wienus Grandia elke donderdag van 18:15 uur
tot 19:30 uur een uitzending van de kerkomroep verzorgt.
Op woensdagavond zal van 19:00 uur tot 19:15 uur de kerkklok luiden. Waarom luiden we
onze klok? - Als teken van hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en
bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten. - Als signaal dat we respect
hebben voor al die hulpverleners die zich elke dag inzetten voor de gezondheid van
medemensen.
Verder zijn er natuurlijk nog de onlinediensten en kinderdiensten.
Heeft u verder nog leuke of creatieve suggesties om in deze tijd handen en voeten te geven
aan de onderlinge gemeenschap en het geloof, dan horen we dat ook graag!
Omzien naar elkaar.

In deze coronatijd zien we elkaar een stuk minder dan normaal. Dat is natuurlijk heel
jammer. Veel mensen voelen zich in deze tijd ook eenzaam. Denkt u aan elkaar? Een kaartje,
een appje of een telefoontje kan veel goeds teweeg brengen.
We leven in het bijzonder mee met de mensen in Woudsoord, de Hussonshoek en andere
verzorgingstehuizen. Zij hebben vaak geen telefoon en mogen nu geen bezoek ontvangen.
Pastoraat. Op dit moment zijn wij zeer terughoudend met het op huisbezoek gaan. Wanneer
iemand dit, om wat voor reden dan ook, toch op prijs stelt en gezond is, wilt u dat dan laten
weten? Wij houden ons hierin aan het advies van de PKN, wanneer deze aangepast wordt
zullen wij daarin meegaan.
Als pastoraal team zijn we momenteel druk bezig met het bellen van mensen. Weet u van
iemand die ook graag een telefoontje zou ontvangen, laat het dan horen. Dat geldt natuurlijk
ook voor mensen buiten onze gemeente.
Boodschappen. Kent u of bent u iemand die in deze tijd hulp nodig heeft met boodschappen doen,
wilt u dat dan ook laten weten? Dit willen we natuurlijk ook doen voor mensen buiten onze
gemeente.

Bericht van overlijden. Op dinsdag 17 maart is in de leeftijd van 96 jaar ons gemeentelid Jan
Quint overleden. Jan was een bekend gezicht in dorp en gemeente en we zullen hem missen.
De dankdienst voor zijn leven heeft op zaterdag 21 maart plaatsgevonden. Deze was in
besloten kring vanwege het Coronavirus. In de toekomst (D.V.) hopen we een
herdenkingsbijeenkomst te organiseren waarbij iedereen welkom is. Wij leven mee met de
familie in hun verdriet. Wij mogen ons getroost weten dat Jan in geloofsvertrouwen is
heengegaan. Dat hij in alle rust bij de Vader thuis is gekomen.
Bestuur en Beleid.
Gang van zaken rond begrafenissen. In deze tijd kunnen begrafenissen helaas alleen in
besloten kring plaats vinden. Dit is jammer. In overleg met de familie bieden we de
mogelijkheid aan om na enige tijd nog een herdenkingsdienst te organiseren. Het In
Memoriam zal rond de tijd van de herdenkingsbijeenkomst worden voorgelezen in de kerk
en geplaatst in het kerkblad.
Bedankt. Via Piet Groot was er nog een gift binnengekomen van 50 euro voor het orgel. Heel
hartelijk dank!
Violenactie. Wij zijn verheugd dat afgelopen zaterdag de violenactie toch door kon gaan,
weliswaar in aangepaste vorm. De meeste violen zijn gelukkig verkocht. Heeft u nog niet
betaald? Wilt u dat dan nog doen?

Collectes en giften. In de nieuwsbrief en op de website staat een link om via Ideal geld over
te maken. Hierbij ook de rekeningnummers:
Kerkrentmeesters: NL73 RBRB 0690 9490 of 22NL69 RABO 0373 7355 45 ten name van:
Hervormde Gemeente Woubrugge Kerkrentmeesters
Diaconie: NL29 RBRB 0695 9487 09 ten name van: Hervormde Gemeente Woubrugge
Diaconie
Missionaire commissie: NL82RABO0373743653 ten name van: CvK Hervormde Gemeente
Woubrugge Missionaire Cie
Ik kan me voorstellen dat sommige ouderen onder ons online overmaken lastig kunnen
vinden. U kunt natuurlijk ook elke week wat geld voor de collecte opzij leggen en wanneer
de kerk weer open is het dan meenemen. Alvast heel hartelijk dank!
Nieuwsbrief. In deze tijd zal er elke week een nieuwsbrief worden verzonden. Hierin staat
het meest actuele en belangrijkste nieuws voor onze gemeente. Het is belangrijk dat u deze
ontvangt om op de hoogte te blijven. Ontvangt u of iemand in uw omgeving hem nog niet?
Laat dat dan weten aan onze scriba. Bijvoorbeeld via de mail:
scriba@dorpskerkwoubrugge.nl
Hartelijke groet. In deze tijd leven we met elkaar mee. Als ik of de kerk op enigerlei wijze
van betekenis voor u kan zijn, laat het mij dan weten via: ds@dorpskerkwoubrugge.nl of
0172-518157. De weg naar God, via het gebed, staat altijd open. In Christus verbonden, ds.
Stefan Honing

