Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
24 mei 9:30
31 mei 9:30

ds. S.C. Honing
ds. C.R. Koops-Verdoes & ds. S.C. Honing, gezamenlijke pinksterdienst

Vieren en doen. Vanaf 1 juli mogen we weer kerkdiensten organiseren. Toen ik dit hoorde
was ik heel blij. Eindelijk weer naar de kerk! Deze vreugde is er nu nog steeds, maar wordt
toch al wat minder. We passen namelijk niet allemaal (elke week) in de kerk, we moeten
steeds afstand houden, zingen mag ook niet… We leveren veel in op de gewone
kerkdiensten. Het zal ons des te meer doen beseffen hoe mooi en kostbaar het is om
‘gewoon’ naar de kerk te kunnen en om daar samen te zingen. Wanneer zal het weer
mogen? In Psalm 130:6 staat: “mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de
morgen, meer dan wachters uitzien naar de morgen.” Het is voor velen van ons een
herkenbaar gevoel dat steeds groter wordt. Kerkhonger wordt er door sommigen al
genoemd. We hopen en bidden dat de stappen die we (hopelijk) mogen zetten vanaf 1 juli
die kerkhonger een beetje mag stillen.
Afgelopen zondag was de laatste preek uit de serie preken over de Absalomcrisis. We gaan
nu verder met Handelingen. In het Kerk-is-ook-thuis boekje is daar al een begin mee
gemaakt. Komende zondag lezen we Handelingen 1:15-26. Er wordt een vervanger gekozen
voor Judas. De week erna is het Pinksterfeest! De dienst is gezamenlijk met de
Gereformeerde Kerk en vanuit de Dorpskerk. Het is zo een kerkdienst voor drie kerken,
aangezien de Protestantse gemeente Hoogmade in deze tijd met ons meeleeft. In deze
dienst gaan ds. Koops-Verdoes en ikzelf voor.
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.

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.
Laat u het ook weten als er iemand is die wel een telefoontje kan gebruiken (mag natuurlijk
ook buiten onze gemeente zijn)?
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.
Bedankt. Dhr. Piet Groot bedankt iedereen voor de kaartjes en telefoontjes die hij rond zijn
verjaardag mocht ontvangen. Bedankt!
Bestuur en Beleid.
Bedankt. Bij het rondbrengen van de (papieren) nieuwsbrieven ontving Jannie van der Leij
40 euro voor de kerk. Hartelijk bedankt!
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 of uw reclamemail terecht gekomen.
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

