Nieuwsmail Dorpskerk Woubrugge 3 april 2020

Beste gemeenteleden,
Het is alweer de 4e keer dat u bericht van de Dorpskerk Woubrugge in uw
mailbox of brievenbus ontvangt. Deze week heeft de regering bekend
gemaakt dat de huidige maatregelen in ieder geval blijven gelden t/m 28
april. Dus voorlopig blijven we u wekelijks informeren via deze
nieuwsbrief.
Mocht u mensen kennen die deze post ook in hun mailbox zouden willen
krijgen, dan horen we dat graag via scriba@dorpskerkwoubrugge.nl. Krijgt
u de post nu in de brievenbus, maar kunt u het ook per mail ontvangen,
geeft u dit dan alstublieft door.
Online Kerkdienst 5 april 2020
Ds. Stefan Honing gaat voor in deze dienst. Het is de zesde zondag in de
40-dagen tijd: Palmpasen. De opname is op vrijdagmiddag 3 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. Van een aantal gemeenteleden begrepen we
dat het geluid via de kerktelefoon niet goed was, dus daar is aan
gesleuteld. Hopelijk werkt het deze week beter!
De orde van dienst met liedteksten is bijgevoegd bij deze nieuwsmail.
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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
of iets overmaken op één van de onderstaande rekening nummers:
➢ 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.
Online Kerkdienst 10 april 2020
Op Goede Vrijdag verzorgen we ook een online kerkdienst uit onze
Dorpskerk. Een belangrijk onderdeel van de dienst op Goede Vrijdag is de
viering van het Heilig Avondmaal. Helaas kan dat in deze coronatijd niet
doorgaan. De opname van deze dienst is op woensdag 8 april rond 15.15
uur. De dienst staat vanaf vrijdag 15.00 uur op ons YouTube kanaal. Meer
informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.
Kerkdienst PKN op televisie
De kerkdienst op NPO 2 met Ds. René de Reuver is op zondag 5 april om
9.20 uur. Dit is een samenwerking van de PKN en de EO.
Voor de kinderen
Ook deze week is er weer een korte kinder-online-dienst waarin Ds.
Stefan Honing het kindermoment verzorgt en er mee gezongen kan
worden met een kinderlied. Vanaf zaterdag 20.00 uur staat dit op ons
YouTube kanaal.
Voor kinderen / jongeren en hun ouders die thuis aan de slag willen, staat
het volgende materiaal op onze website:
- Bijbel Basics @Home (voor kinderen in de basisschoolleeftijd)
https://www.dorpskerkwoubrugge.nl/wpcontent/uploads/2020/03/Bible-basics-29-maart2.pdf
- Kind op Zondag (voor kinderen van 4-12 jaar en jongeren van 1215 jaar) https://www.dorpskerkwoubrugge.nl/wpcontent/uploads/2020/04/KoZ_compleet-20200405.pdf
- Via de website van Kind op Zondag is er ook een 40-dagen
gezinsboekje te bekijken, met iets voor elke dag:
https://www.kindopzondag.nl/gezinsboekje/
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Alternatieve Paaschallenge
Helaas kan dit jaar de Paaschallenge ook niet doorgaan. Gelukkig heeft
Jong Protestant een alternatieve online Paaschallenge ontwikkeld! Via
Minecraft kun je Jeruzalem bezoeken en door middel van een aantal
opdrachten beleef je het paasverhaal. In de wereld van Minecraft kun je
o.a. de tempel, paleizen van Herodes en Pilatus, de hof van Getsemané,
de bovenzaal en Golgota bezoeken.
Het is zeker een aanrader! Let op: je hebt wel de PC of Mac versie van
Minecraft nodig om deze Paaschallenge te kunnen doen. Via:
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/paaschallenge2020-minecraft-edition/ vind je meer informatie. Veel speelplezier!
Kerk-is-ook-thuis boekje 3
In deze coronatijd maakt Ds. Stefan Honing elke week een soort
'dagboekje' vanuit en voor onze gemeente. We horen dat dit zeer
gewaardeerd wordt. In de bijlage vindt u het derde nummer. Reacties
horen we graag!
Pastoraat
Het pastorale team is op afstand (via telefoon en mail) in contact met
onze gemeenteleden. 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!
Lief en leed uit de gemeente
• Koffiepraatje?
Komende zondag is het de eerste zondag van de maand. Wij zijn dan
gewend met elkaar koffie te drinken in Immanuel. Helaas zit dat er
voorlopig niet in. Maar het kan ook anders! Belt u zondag ‘na kerktijd’
eens iemand op voor een koffiepraatje. Of op een ander moment in de
week. Veel mensen zijn de hele dag thuis en dan is een praatje een
welkome afwisseling!
•

Jarigen (80+)
9 april: de heer D.C. Groot (Dr. Nooterstraat 15; 2481 AV)- 84 jaar.

•

Bloemen
De bloemen van afgelopen zondag zijn met een hartelijke groet en
bemoediging van de gemeente bezorgd bij de familie Kinkel
(Steenbreek). Dochter Annika zit voor stage in Italië en dat is moeilijk
in deze coronatijd.
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•

Bedankt
Eén van onze organisten, Marc Koning is een aantal weken geleden
geopereerd aan zijn rug. Gelukkig is de operatie geslaagd en
revalideert hij nu thuis. Hij bedankt de gemeente voor de kaartjes die
hij heeft gekregen.

Ander nieuws uit de gemeente
• Kerkomroep / kerkradio uitzending op donderdagavond 9 april
Van 18.15 tot 19.30 uur is er weer een uitzending van de kerkomroep.
Het is heel fijn dat Wienus Grandia ook in deze coronatijd door kan
gaan met de uitzendingen. 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
Het initiatief van de kerkklokken van hoop en troost is verlengd tot
eind april en dat betekent dat ook komende woensdag 8 april tussen
19.00 en 19.15 uur in het hele land de kerkklokken zullen luiden, ook
die van onze Dorpskerk.

•

Violenactie
Alle violen zijn verkocht en we zijn heel blij met de opbrengst van €
7275,-! Geweldig dat het ook onder deze omstandigheden gelukt is de
actie, weliswaar in aangepaste vorm, door te laten gaan. Veel dank aan
het violenteam voor al hun werk!!

•

Gift
Via Jan Tinga is een gift van € 250,- voor de diaconie en een gift van €
250,- voor de missionaire commissie binnen gekomen. Heel hartelijk
dank!

Tot slot
Komende week is de Stille Week: we leven toe naar Goede Vrijdag en
Pasen. Het zal door de coronacrisis anders zijn dan voorgaande jaren.
Maar zeker ook in deze bijzondere dagen mogen wij het licht van Pasen
voor ogen hebben: door het donker heen schijnt het licht.
Namens de kerkenraad:
Ds. Stefan Honing,
Leo Deurloo, voorzitter,
Marianne Zandstra, scriba
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