Nieuwsmail Dorpskerk Woubrugge 17 april 2020

Beste gemeenteleden,
Hierbij ontvangt u de nieuwsmail van deze week.
Mocht u mensen kennen die deze post ook in hun mailbox zouden willen krijgen, dan horen we dat
graag via scriba@dorpskerkwoubrugge.nl. Uiteraard kunt u dit adres ook gebruiken als u iets met ons
wilt delen.
KERKDIENSTEN
• Online Kerkdienst 19 april
Voorganger in deze dienst is Ds. Stefan Honing.
In de dienst van dit weekend staan we stil bij 2 Samuël 15:13-16; 23-30. We lezen daar over de
vlucht van koning David uit Jeruzalem ten tijde van de opstand van zijn zoon Absalom. De
komende weken zullen we steeds stilstaan bij een deel van het verhaal van de opstand van
Absalom. Wanneer je je vast wat wil verdiepen in het verhaal, dan kun je het beste dit lezen: 2
Samuël 12:10-13; 13:1-15:12. Alvast een fijne dienst gewenst!
De opname van deze dienst is op vrijdagmiddag 17 april 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 en kerktelefoon.
De orde van dienst met liedteksten is bijgevoegd.
•
•

Kerkradio kastjes
Voor wie thuis mee wil luisteren via de kerkomroep, maar niet beschikt over internet zijn er nog
een aantal kerkradio kastjes beschikbaar. Interesse? Dan kunt u contact opnemen met Joost
Lekkerkerker (06 1538 7865).

•

Kerkdienst PKN op televisie (NPO2)
Op zondag 19 april om 9.15 uur is er ook weer een kerkdienst met Ds. René de Reuver. Dit is een
samenwerking van de PKN en de EO.

COLLECTEN
Komende zondag wordt er volgens het rooster gecollecteerd voor de kerkrentmeesters (beide
collecten).
Deze week is de 6e week dat we online diensten houden en we hebben geconstateerd dat onze
collecte inkomsten nog nooit zo laag zijn geweest als in de afgelopen weken. We begrijpen dat het er
bij in kan schieten om iets over te maken, maar de kosten van de kerk lopen wel gewoon door.
Daarom dit oproepje: denkt u aan de collecte? Alvast dank!

Een bijdrage geven kan heel makkelijk via deze link (Ideal)
https://site.skgcollect.nl/361/gift/formulier.html?id=3442
Maar uiteraard kunt u ook geld overmaken op een van de volgende rekeningen:
➢ Kerkrentmeesters: NL73 RBRB 0690 9490 ten name van: Hervormde Gemeente Woubrugge
Kerkrentmeesters;
➢ Diaconie: NL29 RBRB 0695 9487 09 ten name van: Hervormde Gemeente Woubrugge Diaconie;
➢ Missionaire commissie: NL82 RABO 0373 7436 53 ten name van: CvK Hervormde Gemeente
Woubrugge Missionaire Cie.
VOOR DE KINDEREN
• Kinder-online-dienst
Vanaf zaterdag 20.00 uur staat de kinder-online-dienst met Ds. Stefan Honing op ons YouTube
kanaal.
•

Verwerkingsmateriaal
Voor kinderen (basisschoolleeftijd) en hun ouders die thuis aan de slag willen, staat het volgende
materiaal op onze website:
- Bijbel Basics @Home https://www.dorpskerkwoubrugge.nl/wpcontent/uploads/2020/04/Bijbel-Basics-leeswijzer-8.pdf
https://www.dorpskerkwoubrugge.nl/wp-content/uploads/2020/04/Bijbel-Basicswerkbladen-8.pdf
- Kind op Zondag https://www.dorpskerkwoubrugge.nl/wp-content/uploads/2020/04/Kindop-Zondag-2020-04-19.pdf

LIEF EN LEED UIT DE GEMEENTE
• Baby nieuws
Op 13 april is Marah Sarah (roepnaam Marah) geboren, dochter van Arjen en Jeannette van der
Baan en zusje van Hannah (Comriekade 22, 2481 AD). We feliciteren hen van harte en we
wensen hen toe dat Marah mag opgroeien in liefde.
•

Bloemen
De bloemen van afgelopen zondag zijn als blijk van medeleven bezorgd bij Jan en Anja Tinga;
Anja’s moeder is in de week voorafgaand aan Pasen overleden.

•

Pastoraat
Het pastoraat loopt in deze corona-tijd gewoon door, maar dat gebeurt uiteraard op afstand (via
telefoon en mail). 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 die aandacht of hulp
nodig heeft (binnen of buiten onze gemeente), laat het ons dan weten!

ANDER NIEUWS UIT DE GEMEENTE
•

Kerk-is-ook-thuis boekje 5
In de link vindt u ook weer het ‘dagboekje’ dat Ds. Stefan Honing elke week maakt vanuit en voor
onze gemeente. https://www.dorpskerkwoubrugge.nl/wp-content/uploads/2020/04/Kerk-isook-thuis-boekje-05.pdf

•

Primaire Nascholing predikant
Ds. Stefan Honing is komende maandag en dinsdag niet beschikbaar voor het gewone
kerkenwerk. Hij heeft de volgende tweedaagse van zijn Primaire Nascholing. Deze vindt ditmaal
digitaal plaats.

•

Kerkomroep / kerkradio uitzending op donderdagavond 23 april
Van 18.15 tot 19.30 uur is er weer een uitzending van de kerkomroep. Verzoeknummers kunt u
per mail aanvragen bij Wienus Grandia (kerkomroep@dorpskerkwoubrugge.nl). Per telefoon kan
ook (liefst maandag- of dinsdagmorgen 0172 518940) of met een kaartje in de bus (Kerkweg 48,
2481 KD Woubrugge).

•

Kerkklokken van hoop en troost
De kerkklokken van onze Dorpskerk zullen ook komende woensdag 22 april tussen 19.00 en
19.15 uur weer luiden. Net zoals vele kerkklokken in het hele land!

Tot slot
Gemis…er is gemis op allerlei vlakken. We missen mensen, de nabijheid, het samenkomen in de kerk,
samen zingen. Toch is er ondanks het gemis ook saamhorigheid. Daar mogen we dankbaar voor zijn.
Een goede week toegewenst!
Namens de kerkenraad,
Ds. Stefan Honing
Leo Deurloo, voorzitter
Marianne Zandstra, scriba

