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Beste gemeenteleden,
Inmiddels hebben we al zeven zondagse online kerkdiensten en een online dienst op Goede
Vrijdag gehouden. Echt wennen doet het niet..... Maar we zijn dankbaar dat we de mogelijkheid
hebben om dit te kunnen doen en blij met iedereen die helpt om dit gerealiseerd te krijgen. Het
is elke week weer een behoorlijke klus! Het ziet er naar uit dat we hier voorlopig gewoon mee
doorgaan. Gelukkiger worden we er steeds handiger in en hebben we ook nog steeds nieuwe
ideeën. Die horen we overigens ook graag van u. Heeft u suggesties of tips? Voor de
onlinediensten, de nieuwsbrieven of anderszins? Mail ze naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl

KERKDIENSTEN
Online Kerkdienst 3 mei 2020
Voorganger in deze dienst is Ds. Stefan Honing.
In onze dienst staan we stil bij een vraag die veel mensen bezighoudt. Tijdens de coronacrisis,
maar ook daarbuiten, stellen veel mensen de vraag: waar is God in dit alles? Zondag denken
we na over 2 Samuël 17:1-14. Tijdens dit verhaal in onze serie preken van de ‘Absalomcrisis’
lezen we dat God optreedt. Dat is de enige keer dat we zoiets lezen in het complete verhaal
van de opstand van Absalom, maar ook hier handelt God vanuit de achtergrond. Waar is God
in de Absalomcrisis, waar is God in onze crises? Goede dienst toegewenst!
De opname van deze dienst is op vrijdagmiddag 1 mei 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. 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
PKN diensten op televisie (NPO2)
In het programma 'Met hart en ziel' kijkt Ds. René de Reuver in een aantal korte meditaties
vooruit naar Pinksteren. Dit programma is een samenwerking tussen de PKN en KRO-NCRV.
Het wordt zaterdag om 18.00 uur uitgezonden op NPO 2. Herhaling op zondagmorgen rond
07.50 uur op NPO 2.
Op zondag 3 mei om 9.20 uur wordt er op NPO 2 een televisie-kerkdienst uitgezonden.
Voorganger is Ds. Jeannette Westerkamp. Dit programma is een samenwerking tussen de PKN
en EO.

COLLECTEN
Komende zondag wordt er volgens het rooster gecollecteerd
voor de kerkrentmeesters en voor het onderhoud van de
gebouwen.
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

WEDSTRIJD
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.

4 EN 5 MEI
Dit jaar herdenken en vieren we 75 jaar vrijheid. Dat vrijheid
niet vanzelfsprekend is, zien we in de wereld om ons heen. En
ook al kunnen we het dit jaar niet groots vieren, toch is het
belangrijk om de herinnering levend te houden door het
verhaal iedere keer opnieuw te vertellen. Vanwege de
coronacrisis is een herdenkingsbijeenkomst op 4 mei niet
mogelijk. In plaats daarvan doen we tussen 15.00 en 18.00
uur de deuren van de Dorpskerk open. U bent welkom om te
herdenken, om misschien een kaarsje aan te steken of een
bloem neer te leggen bij het monument achter de kerk.
Uiteraard houden we ons hierbij aan de richtlijnen van het RIVM.

GEMEENTENIEUWS
Lief en leed uit de gemeente
Bloemen
De bloemen van afgelopen zondag zijn met een hartelijke gelukwens van de gemeente bezorgd
bij familie Van der Baan vanwege de geboorte van Marah.
Eerste zondag van de maand
Het is alweer de eerste zondag van de maand. Helaas kunnen we niet met elkaar koffiedrinken
in Immanuel, maar misschien is dit wel weer het moment om contact te zoeken met een medegemeentelid. Wie zit er voor, achter of naast u in de kerk? Met wie maakt u wel eens een praatje
bij de koffie? Een telefoontje, appje of kaartje is een kleine moeite en wordt erg op prijs gesteld!
Pastoraat
Er worden wat belminuten gemaakt door de dominee, wijkouderlingen en pastoraal
medewerkers. Het is niet hetzelfde als een bezoekje, maar het werkt wel. Neem gerust contact
met ons op als u behoefte heeft aan een gesprek of iemand kent die aandacht of hulp nodig
heeft. Onze Dorpskerk is ook aangesloten bij het platform #nietalleen en we zijn er voor u, voor
jou!
Ander nieuws uit de gemeente
Bericht van de kerkrentmeesters en de orgelcommissie
Het was de bedoeling om u op 6 april te informeren over de restauratie van het orgel. Helaas
gooide het coronavirus die plannen in de war en het zit er niet in dat we op korte termijn een
nieuwe datum kunnen prikken. Omdat we u toch graag willen 'bijpraten', vindt u bij deze
nieuwsbrief een brief van de kerkrentmeesters en de orgelcommissie. klik hier
Kerk-is-ook-thuis boekje 7
Ds. Stefan Honing maakt elke week 'een dagboekje' vanuit en voor onze gemeente. U kunt
nummer 7 vinden via deze link
Kerkomroep / kerkradio uitzending op donderdagavond 7 mei
Elke donderdagavond is er van 18.15-19.30 uur een uitzending van de kerkomroep. Er zijn veel
trouwe luisteraars! U kunt verzoeknummers aanvragen bij Wienus Grandia per mail:
kerkomroep@dorpskerkwoubrugge.nl, per telefoon (liefst maandag- of dinsdagmorgen 0172
518940) of met een kaartje in de bus (Kerkweg 48, 2481 KD Woubrugge).
Kerkklokken van hoop en troost
De actie 'Kerkklokken van hoop en troost' wordt afgesloten met een slotluiding op
Bevrijdingsdag om 12.00-12.15 uur. Samen met andere kerkklokken luiden de klokken van de
Dorpskerk als teken van hoop en troost voor ons land.

Tot slot....
... sluiten we af met bekende woorden van Dietrich
Bonhoeffer (Lied 511, vers 7):
In goede machten liefderijk geborgen
Verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
Is zeker met ons elke nieuwe dag.

Een goede week toegewenst!

Facebook

Website

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.

