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Vieren en doen. Ik schrijf dit bericht op maandag. Morgenavond is de volgende
persconferentie. We krijgen dan te horen of de maatregelen voorlopig hetzelfde blijven, of
dat ze worden aangepast. De verwachting voor de kerkdiensten is dat we nog langere tijd
onze gewone zondagse erediensten zullen moeten missen. Ik merk bij mezelf, en bij mensen
om me heen, dat dat gemis steeds groter wordt. We missen elkaar, en we missen het samen
zingen, samen naar de kerk gaan. Ondanks alles is er toch veel saamhorigheid, en daar
danken we God voor. We danken God ook voor de manieren waarop wij toch met elkaar
kunnen vieren. Bijzonder is het ook om te zien hoe goed onze kerkdiensten beluisterd en
bekeken worden. Veel meer mensen dan normaal zijn met ons verbonden. Ook dit roept
dankbaarheid op.
Afgelopen zondag zijn we begonnen met een serie preken uit 2 Samuël over de opstand van
Absalom tegen zijn vader koning David. We lazen over de vlucht van David uit Jeruzalem.
Komende zondag lezen we 2 Samuël 16:5-14. Ook deze keer gaat het over een ontmoeting
tijdens de vlucht. Deze verloopt echter minder positief. David en de zijnen worden vervloekt
en nageschreeuwd. Dat heeft ergens wel raakvlakken met detijd van internet en social
media, waarin iedereen voor van alles en nog wat kan worden uitgemaakt zonder rekening
te hoeven houden met de consequenties. Dat kan ons boos maken, maar David geeft een
ander voorbeeld. De week erna op 3 mei lezen we 2 Samuël 7:1-14. De aandacht gaat over
van David naar Absalom en de plannen die hij maakt. Hier zien we God die in het verborgene
de overwinning van David voorbereidt.
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.
Bij de nieuwsbrief vindt u elke week de orde van dienst met de bijbeltekst en de liederen die
we zingen.
Kerkradio. 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).
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!

Ik wijs 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 luidt van 19:00 uur tot 19:15 uur de kerkklok, als teken van hoop en
troost.
Verder zijn er natuurlijk nog de onlinediensten en kinderdiensten.
Oproep.
Heeft u leuke of creatieve suggesties om in deze tijd handen en voeten te geven aan de
onderlinge gemeenschap en het geloof, dan horen we dat 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.
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 zullen steeds wel minstens 1,5 meter afstand houden. Wij houden ons hierin aan
het advies van de PKN.
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.
Geboorte. Op 13 april is Marah Sarah (roepnaam Marah) geboren. Zij is de dochter van
Jeannette en Arjen van der Baan en het zusje van Hannah (Comriekade 22). Wij feliciteren
hen van harte en we wensen hen toe dat Marah mag opgroeien in geloof, hoop en liefde.
Thuis uit het ziekenhuis. Babette Vogels is vorige week een aantal dagen opgenomen
geweest in het ziekenhuis. Gelukkig is zij nu weer thuis. Wij wensen haar en haar gezin Gods
onmisbare nabijheid toe in deze periode.
Overlijden. Ons bereiken meerdere berichten van mensen die in de afgelopen weken
familieleden of vrienden zijn verloren. Dit is natuurlijk heel verdrietig. In deze tijd misschien
nog wel extra, omdat uitvaarten vaak niet zo kunnen gaan als mensen voor ogen hadden.
Wij leven mee met hen. In de Bijbel staat: “Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand

van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven,
sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer.”
Wij zijn van de Heer, en onze God is geen God van doden, maar van levenden. De dood is
niet het einde. De opstanding is komende, dat hebben we met Pasen nog mogen vieren.
Bestuur en Beleid.
Collectes en giften.
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 deze oproep: denkt u aan de
collecte? Alvast dank!
Een bijdrage geven kan heel makkelijk via onze website (ideal) www.dorpskerkwoubrugge.nl
Maar uiteraard kunt u ook geld overmaken op een van de volgende rekeningen:
• Kerkrentmeesters: NL73 RBRB 0690 949022 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.
Bericht van de diaconie. Op 26 april is de diaconale collecte bestemd voor Kerk in Actie:
NOODHULP.
Hoewel we geen “gewone diensten” hebben willen we u er toch attent opmaken, dat de
nood in de arme landen nog veel groter is dan bij ons en daarom willen wij u erop attent
maken, dat u ook online giften kunt doneren. Kerk in Actie biedt via de plaatselijke kerken in
Ethiopië extra hulp aan de meeste kwetsbare groepen, zoals kinderen, zwangere vrouwen en
ouderen. Belangrijkste doel is honger tegengaan, ondervoeding behandelen en zorgen voor
veilig drinkwater.
Wij kunnen b.v. meebetalen aan
voedselpakketten voor herders en boeren, voedselsupplementen voor ondervoede kinderen
en zwangere vrouwen en nieuw vee voor boerengezinnen.
De kosten zijn b.v. 1 kg. Droogte bestendig zaaigoed voor groente – 24 euro
1 bijenkorf
- 70 euro
1 ezel
- 120 euro
U kunt uw gift storten op NL 29 RBRB 0690 9490 t.n.v. diaconie Woubrugge o.v.v. Kerk in
Actie Noodhulp. Ook deze collecteopbrengst zal door de diaconie worden verdubbeld. Helpt
u ook mee?
Nieuwsbrief. In deze tijd wordt er elke week een nieuwsbrief 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

