Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
10 mei 9:30
17 mei 9:30
21 mei 9:30

ds. S.C. Honing (onlinedienst)
ds. S.C. Honing (onlinedienst)
ds. C.R. Koops-Verdoes, gezamenlijke onlinedienst.

Vieren en doen. Op 8 maart was de laatste gewone zondagse dienst bij ons in de kerk. We
doen het nu al twee maanden met online diensten. Dat gaat goed, en we horen veel
positieve reacties, maar toch missen we het samenkomen en het samenzijn. We hopen en
bidden dat we elkaar snel en veilig weer kunnen zien in de kerk!
Aanstaande zondag 10 mei staan we stil bij de bevrijding van 75 jaar geleden. Dat doen we
aan de hand van het volgende verhaal in de serie preken rondom de opstand van Absalom.
We lezen 1 Samuël 19:1-9a. David jammert van verdriet vanwege de dood van zijn zoon
Absalom. De week erna, op 17 mei, sluiten we onze serie preken over Absalom af. We lezen
dan 2 Samuël 16: 1-4 en 2 Samuël 19:25-31. Tijdens zijn vlucht heeft David mogelijk een
verkeerde beslissing genomen. Hiermee wordt hij geconfronteerd tijdens zijn terugreis naar
Jeruzalem.
De donderdag daarna is er een gezamenlijke dienst met de Gereformeerde Kerk. Het is dan
Hemelvaart. In deze dienst vanuit de Gereformeerde Kerk gaat hun predikant ds. KoopsVerdoes voor. Gezegende diensten toegewenst!
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).
Kerk? Daar kan je chocolade van maken!
Ben jij vaak op de computer met Minecraft bezig of met een ander tekenprogramma? Of is
knutselen je tweede natuur en bouw je graag iets van karton, klei of ander materiaal? Altijd
al iets willen ontwerpen? En…houd je van chocolade? Wel, dan is dit iets voor jou!!!
Ontwerp je eigen ideale kerk, maak er een of meer foto’s (screenshots mogen ook) van en
stuur die via onderstaande emailadressen naar onze deskundige vakjury. De jury bestaat uit
de twee predikanten die we in Woubrugge rijk zijn.
Zij beoordelen de inzendingen en de hoofdprijs is dat de door jouw ontworpen kerk wordt
uitgevoerd in…chocolade.

Trek? Doe mee!!! Inzenden uiterlijk 19 mei; op Hemelvaartsdag wordt de winnaar bekend
gemaakt. Dit gebeurt op de facebookpagina’s van beide kerken van Woubrugge. Iedereen
kan meedoen. Graag bij je inzending ook je leeftijd vermelden.
ds@dorpskerkwoubrugge.nl of predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl.

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.
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.
Verhuisd. Dhr. R. Treur is onlangs verhuisd naar Woudsoord. Hij woont daar nu in kamer
207.
Bedankt. Mevr. van Egmond-Klomp wil via deze weg iedereen uit de gemeente bedanken
voor alle kaarten en bloemen die zij regelmatig ontvangt.
Bestuur en Beleid.

Jaarrekening diaconie. De jaarrekening van de diaconie over het jaar 2019 is behandeld in
de kerkenraadsvergadering van 22 april en voorlopig goedgekeurd en komt ter inzage te
liggen voor de gemeente. Heeft u belangstelling dan kunt u in de week van 11 t/m 15 mei
contact opnemen met de administrateur van de diaconie Erik Bergsma, dan zal deze
jaarrekening vanwege de coronacrisis u digitaal worden toegezonden, tel. 06 15088240.
Jaarrekening kerkrentmeesters. Op 15 april 2020 heeft het College van Kerkrentmeesters de
jaarrekening 2019 van de Hervormde Gemeente van Woubrugge besproken en
goedgekeurd. Vervolgens is de jaarrekening besproken in de kerkenraadsvergadering van 22
april 2020 en voorlopig goedgekeurd. De jaarrekening sluit met een beperkt positief saldo
van €51. Daarbij willen wij graag vermelden dat er door financiële meevallers in 2019 slechts
een onttrekking aan de bestemmingsreserve predikantsplaats van €2.000 nodig is geweest.
In de vooraf opgestelde begroting 2019 gingen we nog uit van een benodigde onttrekking
van €20.000. Hierdoor blijft de bestemmingsreserve predikantsplaats grotendeels in stand
en is deze beschikbaar voor het behouden van een volledige predikantsplaats in de komende
jaren.
Voor inzage in de jaarstukken kunt u tot en met vrijdag 15 mei 2020 contact opnemen met
het Kerkelijk Bureau via telefoonnummer 0172-518256 of per e-mail:
kb@dorpskerkwoubrugge.nl. In verband met de coronacrisis zal dan in onderling overleg een
geschikte manier voor inzage worden afgesproken.
De ANBI 2019 publicatie van onze gemeente vindt u binnenkort, na definitieve vaststelling
van de jaarcijfers door de kerkenraad, op de website.
Bericht van de diaconie. Op 10 mei is er een landelijke collecte # NIET ALLEEN. Wij als
Dorpskerk willen hieraan bijdragen door de diaconale collecte te bestemmen voor St. Kind in
Oost-Europa. Deze stichting biedt hulp aan kansarme gezinnen om te voorkomen dat
kinderen of hele gezinnen op straat terecht komen. Ras, religie of culturele achtergrond
speelt geen rol. Ze schrijven: “We hebben met een actie 250 gezinnen blij mogen maken met
twee tassen vol levensmiddelen. Ook zijn er pallets vol hout uitgedeeld aan gezinnen die in
de kou zaten. Zo mochten we hen namens u een klein beetje licht en vreugde brengen in de
donkere dagen voor kerst”. U kunt uw gaven overmaken t.n.v. hervormde gemeente
Woubrugge diaconie op nr. NL29 RBRB 0695 9487 09 o.v.v. Collecte St. Kind in Oost-Europa.
Tijdens de gezamenlijke dienst met Hemelvaartsdag is de diaconale collecte bestemd voor
World Vision. Dankzij trouwe sponsors kunnen zij in 9 projectgebieden kinderen een betere
toekomst geven d.m.v. streekontwikkelingsprogramma’s. En om dat zo duurzaam mogelijk
te doen, investeren zij niet alleen in de kinderen maar ook in hun omgeving. In de kring telt
iedereen mee! 210 kinderen rondden met goed resultaat de basisschool af en hebben nu
toegang tot vervolgonderwijs, 3242 boeren zijn getraind in nieuwe landbouwtechnieken, die
minder afhankelijk zijn van irrigatie. 26 % van de gezinnen kan een lening krijgen bij

financiële instanties. U kunt uw gaven op hetzelfde nummer overmaken als hierboven en
dan o.v.v. World Vision.
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 Wij horen ook van sommige mensen dat ze de nieuwsbrief
niet of soms ontvangen, terwijl de mail wel naar hen verzonden wordt. De nieuwsbrief is dan
waarschijnlijk in uw spammail terecht gekomen. Als u het mailadres van de scriba toevoegt
aan contacten zou dit probleem verholpen moeten zijn.
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

