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Beste gemeenteleden,
Het ziet er naar uit dat we binnenkort weer voorzichtig mogen beginnen met het houden
van kerkdiensten. Daar zijn we blij mee, want we missen onze kerk, de diensten en elkaar.
Maar voor die tijd moet er nog heel wat gebeuren: we moeten een protocol maken, de
kerk zo inrichten dat we ons aan de anderhalve meter kunnen houden, uitzoeken hoe we
de kerkdienst live kunnen uitzenden zodat ook thuis de dienst meebeleefd kan worden,
een regeling of reserveringssysteem bedenken waarmee we het toegestane aantal mensen
in de kerk niet overschrijden en nog veel meer.
Tot en met eind juni gaan we door met de online diensten, zoals u nu gewend bent. Daar
voegen we overigens ook steeds nieuwe elementen aan toe. Vorige week heeft een aantal
leden van de Lofstem muzikale medewerking verleend aan de dienst (ook deze week
zingen zij een lied) en deze week speelt één van onze organisten, Jan Roeleveld, op het
orgel.
Wij horen graag uw reacties! Deze kunt u sturen naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl

KERKDIENSTEN
Online kerkdienst 24 mei 2020
Voorganger in deze dienst is Ds. Stefan Honing.
In deze kerkdienst lezen we Handelingen 1:15-26. Na Hemelvaart is Jezus weg, maar de
Heilige Geest is ook nog niet uitgestort. De leerlingen staan voor een nieuwe situatie. Wij
staan in onze tijd ook voor een nieuwe situatie in de kerk. Hoe gaan wij de komende
maanden onze kerk vormgeven? In de preek denken we na over de manier waarop de
leerlingen met hun situatie zijn omgegaan. Goede dienst toegewenst!
De opname van deze dienst is op vrijdagmiddag 22 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)
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 24 mei om 9.20 uur wordt er door de EO op NPO 2 een televisie-kerkdienst
uitgezonden.

COLLECTEN
Komende zondag wordt er gecollecteerd voor het werk
van de kerkrentmeesters en voor energie gebouwen.
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 kinder-online-dienst
met Ds. Stefan Honing 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.

OP WEG NAAR PINKSTEREN
Kinderen, help ons bij het Pinksterfeest!
Zondag 31 mei is het Pinksterfeest. We hebben
dan een gezamenlijke dienst in de Dorpskerk. We
willen de kinderen vragen of zij iets willen maken
of kleuren dat past bij Pinksteren en om dat in te
leveren. Inleveren kan op donderdagavond
tussen 20:00 uur en 20:15 uur bij gebouw
Immanuel, bij ds. Stefan Honing of bij ds. Carolina
Koops-Verdoes. Wij willen daarmee de kerk feestelijk versieren, zodat we helemaal in
feeststemming zijn tijdens de dienst. De kerkdienst wordt vrijdagmiddag opgenomen,
daarna kun je jouw knutsel of tekening weer ophalen bij de dominees zodat je thuis op
Pinksteren ook in feeststemming kunt zijn. Tijdens de (kinder)dienst zullen we jullie
knutsels en tekeningen ook laten zien.
We hebben wat ideeën voor de kinderen bedacht, zelf iets verzinnen mag natuurlijk ook:
vlammetjes, een duif, een windmolen of een kleurplaat.
We hopen op een feestelijk versierde kerk. Doen jullie mee?
ds. Stefan Honing en ds. Carolina Koops-Verdoes
PinksterChallenge 2020 #deelhetvuur
Voor alle jongeren: doe jij deze week ook mee met de PinksterChallenge van
JongProtestant? Op de website
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/pinksterchallenge/ vind je alle
challenges. Vanaf zondag is er elke dag één te vinden. Via social media houden we jullie
ook op de hoogte! Durf jij het aan? #deelhetvuur
GEMEENTENIEUWS
Lief en leed uit de gemeente
Bloemen
De bloemen van afgelopen zondag zijn met een hartelijke groet van de gemeente bezorgd
bij Theo Stigter (GGZ Rivierduinen in Oegstgeest).
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 10
Ds. Stefan Honing maakt elke week 'een dagboekje' vanuit en voor onze gemeente.
Nummer 10 is bijgevoegd.
Wedstrijd “Kerk? Daar kun je chocolade van maken!”
Op Hemelvaartsdag is de winnaar bekend gemaakt. Levi, Milou en Charlotte winnen hun
kerk in chocolade! De jury vond dat in deze kerk de meeste innovatieve ideeën waren
verwerkt. Het is een kerk met zonnepanelen, met een herkenbare K
op de toren en een scherm voor in de kerk.
De jury was verrast door de leuke inzendingen! Op onze facebook
pagina staan meer foto’s!
Kerkomroep / kerkradio uitzending op donderdagavond 28 mei
Komende donderdag is er van 18.15-19.30 uur weer een uitzending
van de kerkomroep. 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).
Kopij aanleveren kerkblad
Vanwege tweede Pinksterdag is het aanleveren van de kopij voor het komende kerkblad
vervroegd. Dit moet uiterlijk vrijdag 29 mei verstuurd zijn naar ds@dorpskerkwoubrugge.nl
Tot slot…..
…..sluiten we af met woorden van Sytze de Vries:
In de schaduw
van uw vleugels
waak ik
met uw licht
voor ogen,
bid ik mij
het donker door,
zing ik mij
van zorgen vrij.
Een goede week toegewenst!

