De wekelijkse nieuwsbrief van Dorpskerk Woubrugge 29 mei 2020

Beste gemeenteleden,
Komende zondag is het Pinksteren, het feest van inspiratie en bezieling. Dit jaar vieren we het niet
samen met elkaar in de kerk, maar thuis in onze eigen omgeving. Fijn dat we dankzij de techniek toch
met elkaar verbonden zijn. En ook online proberen we het feestelijk te maken: er is muziek van (een
aantal leden van) Voices of Bliss en er is versiering, gemaakt door kinderen uit onze gemeenten.
De kerkenraad vergadert woensdagavond en we hopen u in de volgende nieuwsbrief iets meer te
kunnen vertellen over de diensten vanaf 1 juli. Van een aantal gemeenteleden hebben we al
suggesties binnengekregen die we bij onze bespreking zullen betrekken. Ideeën en reacties zijn altijd
welkom! Deze kunt u sturen naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl

KERKDIENSTEN
Online kerkdienst 31 mei 2020: Pinksteren
Voorgangers in deze gezamenlijke dienst zijn Ds. Stefan Honing en Ds. Carolina Koops-Verdoes.
Muzikale medewerking wordt verleend door enkele leden van Voices of Bliss en André van ’t Wout,
piano.
Het is vandaag Pinksterfeest! In deze gezamenlijke dienst met Gereformeerd Woubrugge en
Protestants Hoogmade-Rijpwetering denken we na over de betekenis van Pinksteren. Pinksteren
wordt toch vaak gezien als het mindere broertje van de andere grote christelijke feesten Pasen en
Kerst. Is dat wel terecht? En wat merken wij nu van de kracht van de Heilige Geest? We denken na
over deze vragen in de dienst. We lezen tijdens de dienst Handelingen 2:1-13.
Goede dienst toegewenst!
De opname van deze dienst is op vrijdagmiddag 29 mei rond 15:15 uur. U kunt dan rechtstreeks
meeluisteren via de kerkomroep www.kerkomroep.nl Dat kan ook op een later moment. Vanaf
zaterdag 20.00 uur kan de dienst bekeken worden via onze website
https://www.dorpskerkwoubrugge.nl/corona/ Op zondagmorgen om 9.30 uur zal dezelfde dienst
nogmaals worden uitgezonden via de kerkomroep en kerktelefoon.

De orde van dienst met liedteksten is bijgevoegd.

PKN diensten op televisie (NPO2)
Voor de laatste keer verzorgt Ds. René de Reuver in het programma 'Met hart en ziel' een korte
meditatie over Pinksteren. Dit programma is een samenwerking tussen de PKN en KRO-NCRV. Het
wordt zaterdag 30 mei om 18.00 uur uitgezonden op NPO 2. Herhaling op zondagmorgen rond 07.50
uur op NPO 2.
Op zondag 31 mei om 9.20 uur wordt er door de EO op NPO 2 een televisie-kerkdienst uitgezonden.

COLLECTEN
Komende zondag wordt er gecollecteerd voor de
Pinksterzending en het werk van de kerkrentmeesters.
Een bijdrage geven aan de collecten kan via de link (Ideal)
op onze website.
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 gezamenlijke kinderonline-dienst met Ds. Stefan Honing en Ds. Carolina
Koops-Verdoes op onze website:
https://www.dorpskerkwoubrugge.nl/corona/
Verwerkingsmateriaal
Voor kinderen (basisschoolleeftijd) en hun ouders die thuis aan de slag willen, staat het volgende
materiaal online:
Kind op Zondag en Vertel het maar. Het materiaal van Bijbel Basics @ Home staat op onze website.
GEMEENTENIEUWS
Lief en leed uit de gemeente
Bloemen
De bloemen van afgelopen zondag zijn met een hartelijke groet en bemoediging van de gemeente
bezorgd bij Leo en Jannie Windhorst.
Pastoraat
Het pastoraat gaat in deze coronatijd gewoon door. De dominee, wijkouderlingen en pastoraal
medewerkers hebben vooral contact per mail en telefoon. Heeft u behoefte aan een gesprek of kent u

iemand die aandacht of hulp nodig heeft, laat het ons weten!
Ander nieuws uit de gemeente
Kerk-is-ook-thuis boekje 11
Ds. Stefan Honing maakt elke week 'een dagboekje' vanuit en voor onze gemeente. Nummer 11 is
bijgevoegd. Deze week wordt dit boekje samen met een Pinkstergroet van onze gemeente huis-aanhuis verspreid in Woubrugge.
Primaire Nascholing ds. Stefan Honing
Vanwege de Primaire Nascholing is dominee Stefan Honing op maandag 8 juni en dinsdag 9 juni niet
beschikbaar voor het gewone kerkenwerk.
Kerkomroep / kerkradio uitzending op donderdagavond 4 juni
Elke donderdag is er van 18.15-19.30 uur een uitzending van de kerkomroep. Wilt u
een verzoeknummer aanvragen? Dan kunt u terecht 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).

Tot slot…..
…..sluiten we af met een gedicht van Greet Brokerhof- van der Waa:
Pinkstergedachte
Pinksteren is openstaan
voor een kracht
die je boven jezelf uittilt.
Is warm lopen
voor iets wat hoop geeft
en uitzicht biedt.
Is geloven dat
heel gewone mensen
iets buitengewoons
tot stand kunnen brengen
als ze zich laten
inspireren door woorden
van liefde en kracht.
Pinksteren is diep ademhalen
en alles wat in je is
openzetten voor een droom
die lucht geeft.
Is je vleugels uitslaan
en je mee laten nemen
door die windvlaag van Boven
die als een frisse bries
over de aarde waait.

Is de kracht van God
in elkaar herkennen
en in zijn Geest
met elkaar verdergaan.
Een goede week toegewenst!

