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Beste gemeenteleden,
Vanaf deze week heeft onze nieuwsbrief een nieuw uiterlijk.We horen graag wat u er van vindt!
Het kabinet heeft afgelopen dinsdag bekend gemaakt dat de huidige maatregelen verlengd
worden tot 20 mei en dat betekent dat wij voorlopig doorgaan met onze online diensten,
wekelijke nieuwsbrief en kerk-is-ook-thuis boekje.
Als kerkenraad kijken we ook vast een beetje vooruit. Wanneer zouden we weer kerkdiensten
kunnen houden en hoe zien die er dan uit in een anderhalvemetersamenleving? Vragen waarop
we nu nog geen antwoorden hebben, maar waar we wel over nadenken. We houden u op de
hoogte! En heeft u ideeën? Mail ze naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl

KERKDIENSTEN
Online Kerkdienst 26 april 2020
Voorganger in deze dienst is Ds. Stefan Honing.
Deze zondag gaan we verder met het verhaal van de opstand van Absalom tegen zijn vader
koning David. We lezen verder over de vlucht van David. Het gaat opnieuw over een
ontmoeting. Tijdens deze ontmoeting worden David en zijn mannen geconfronteerd met valse
beschuldigingen. Het zijn valse berichten, nepnieuws. Wij worden ook vaak overladen met
berichten en nieuws. Wat is waar? Dat weten we vaak niet. Niet alle berichten zijn ook
belangrijk. Wat echt belangrijk is laat David ons zien. We lezen deze zondag 2 Samuël 16:5-14.
Goede dienst toegewenst!
De opname van deze dienst is op vrijdagmiddag 24 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 via onze
website http://www.dorpskerkwoubrugge.nl/online-kerkdienst-26-april-2020/ Op
zondagmorgen om 9.30 uur zal dezelfde dienst nogmaals worden uitgezonden via de
kerkomroep en kerktelefoon.
De orde van dienst met liedteksten vindt u hier
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 26 april om 9.15 uur is er op NPO2 een kerkdienst verzorgd door de PKN en de
EO.

COLLECTEN
Komende zondag wordt er volgens het rooster gecollecteerd
voor Kerk in Actie en voor de kerkrentmeesters (energie).
De opbrengst van de diaconale collecte is bestemd voor
Noodhulp in Ethiopië: Kerk in Actie biedt via de plaatselijke
kerken extra hulp aan kwetsbare groepen. Wilt u meehelpen
om voedselpakketten aan te schaffen? Maak dan uw gift over
via ideal of op onderstaand rekeningnummer van de diaconie.
Alvast dank!
Een bijdrage geven aan de collecten kan via deze link (Ideal)
U kunt ook geld overmaken op een van de volgende rekeningen:
Kerkrentmeesters: NL73 RBRB 0690 9490 22 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 hier onze website
Verwerkingsmateriaal
Voor kinderen (basisschoolleeftijd) en hun ouders die thuis
aan de slag willen, staat het volgende materiaal op onze
website:
Bijbel Basics @Home leeswijzer werkbladen
Kind op Zondag

GEMEENTENIEUWS
Lief en leed uit de gemeente
Bloemen
De bloemen van afgelopen zondag zijn als blijk van medeleven bezorgd bij mevrouw Ineke van
der Does en familie, nu haar zoon Henri onverwachts is overleden.
Jarigen (80+)
Op 28 april is mevrouw H.W. Kroeze - Buunk (Vierambachtsweg 65A, 2481 KS) jarig. Zij wordt
93 jaar.
De heer Piet Groot (Comriekade 4, 2481 AD) hoopt op 1 mei 81 jaar te worden.
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar!
Verhuisberichtje
Meneer Reinier Treur is verhuisd van de Van Woudeweg naar Woudsoord K 207 (Weteringpad
3, 2481 AS).
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 6
Ds. Stefan Honing maakt elke week 'een dagboekje' vanuit en voor onze gemeente. U kunt
nummer 6 vinden via deze link
Kerkomroep / kerkradio uitzending op donderdagavond 30 april
Wienus Grandia verzorgt van 18.15-19.30 uur een uitzending van de kerkomroep.
Verzoeknummers kunt u per mail bij hem aanvragen: 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 samen met vele andere kerkklokken in het land ook
komende woensdag 29 april tussen 19.00 en 19.15 uur weer luiden.

Tot slot....
... sluiten we af met de woorden van Psalm 23:4:
Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
Een goede week toegewenst!
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u scriba@dorpskerkwoubrugge.nl toe aan uw adresboek.

