De wekelijkse nieuwsbrief van Dorpskerk Woubrugge 8 mei 2020

Beste gemeenteleden,
Misschien heeft u afgelopen woensdag ook wel gekeken naar de persconferentie van het kabinet.
Stapje voor stapje worden de coronamaatregelen versoepeld: fase 1 begint komende maandag. Als
alles goed blijft gaan, worden er volgende stappen gezet. In het huidige stappenplan worden de
kerken genoemd in fase 3 (met ingang van 1 juli). Vanaf dat moment kunnen mogelijk weer
kerkdiensten worden gehouden met een maximum van 100 personen. Dat betekent dat we sowieso
t/m eind juni onlinediensten zullen verzorgen. Als kerkenraad denken we alvast na over de volgende
fases: hoe kunnen wij kerkdiensten houden in een anderhalvemetersamenleving en welke
combinaties van kerkdiensten en onlinediensten zijn mogelijk? We houden u op de hoogte en mocht u
goede ideeën hebben: mail ze naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl

KERKDIENSTEN
Online Kerkdienst 10 mei 2020
Voorganger in deze dienst is Ds. Stefan Honing.
Tijdens deze onlinedienst staan we stil bij 2 Samuël 19:1-9a. Voorafgaande aan dit stuk hoort David
dat zijn leger de strijd gewonnen heeft. Snel daarna hoort hij over de dood van de vijandelijke leider,
zijn zoon Absalom. Daar begint ons stuk. David is verscheurt van verdriet om de dood van zijn zoon,
maar is dat wel eerlijk voor zijn soldaten? Tijdens deze dienst denken we na over de thema’s
vrijheid, liefde en rechtvaardigheid. Goede dienst toegewenst!
De opname van deze dienst is op vrijdagmiddag 8 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
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 10 mei om 9.20 uur wordt er door de EO op NPO 2 een televisie-kerkdienst uitgezonden.
Voorganger is kapitein Marc Potters van het Leger des Heils.

COLLECTEN
Komende zondag wordt er gecollecteerd voor de
landelijke actie #Niet alleen (Diaconie) en voor de
kerkrentmeesters. Wij als Dorpskerk zijn ook aangesloten
bij het platform #Niet alleen. De kerken morgen zelf
bepalen aan of ze met deze collecte een plaatselijke actie
steunen of kiezen voor een ander doel. De diaconie heeft
er voor gekozen om de opbrengst van deze collecte te
bestemmen voor Stichting Kind in Oost-Europa. Deze stichting biedt hulp aan kansarme gezinnen om
te voorkomen dat kinderen of hele gezinnen op straat terecht komen.
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 onze website:
https://www.dorpskerkwoubrugge.nl/corona/
Verwerkingsmateriaal
Voor kinderen (basisschoolleeftijd) en hun ouders die thuis aan de
slag willen, staat het materiaal van Bijbel Basics @Home op onze
website, Vertel het maar en Kind op Zondag zijn directe links.

GEMEENTENIEUWS
Lief en leed uit de gemeente
Bloemen
De bloemen van afgelopen zondag zijn met een hartelijke groet van de gemeente bezorgd bij de heer
Reinier Treur die onlangs naar Woudsoord is verhuisd.
Jarigen (80+)
Op 9 mei is de heer A. Vrolijk (Wilhelminalaan 14, 2481 BD) jarig. Hij wordt 91 jaar.
Mevrouw G. Bregman- de Bruin (Bateweg 27, 2481 AM) is op 12 mei jarig. Zij wordt 82 jaar.
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar.
Bedankje
Inmiddels is het drie maanden geleden dat Leen een operatie onderging. We zijn blij u te kunnen
vertellen dat de eerste controlefoto’s goed zijn en dat het herstel voorspoedig gaat. In de afgelopen
maanden kregen we van velen van u een bemoedigende kaart, een bloemetje of een bezoekje. Daar

willen we u heel hartelijk voor bedanken, het was fijn te ervaren dat u meeleefde! We wensen een
ieder in deze moeilijke periode van beperkingen, Gods sterkte en nieuwe moed voor iedere dag!
Een warme groet, Leen en Gretha Bregman
Pastoraat
Het pastoraat gaat in deze coronatijd gewoon door. De dominee, wijkouderlingen en pastoraal
medewerkers bellen en mailen veel. 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 8
Ds. Stefan Honing maakt elke week 'een dagboekje' vanuit en voor onze gemeente. Nummer 8 is
bijgevoegd.
Wedstrijd “Kerk? Daar kun je chocolade van maken!”
Vorige week schreven we al over de wedstrijd: bouw je ideale kerk en win jouw ontwerp in chocola.
Dat is niet onopgemerkt gebleven. Deze week was Ds. Stefan Honing te gast bij Studio Kaag en
Braassem en Studio Alphen om hier over te vertellen. Het interview terugluisteren kan via deze link:
https://www.studiokaagenbraassem.nl/nieuws/studio-quarantaine-6-mei-ontwerpwedstrijd-vankerken-woubrugge De sluitingsdatum is op 19 mei! Wil je nog een keer nalezen hoe het werkt? Kijk
dan in de nieuwsbrief van 1 mei 2020
Terugblik op 4 mei
Op 4 mei was onze Dorpskerk een paar uurtjes open en dat is door de bezoekers zeer gewaardeerd.
Zo maar even in de kerk zitten, herdenken, een kaarsje aansteken en luisteren naar orgelmuziek
gespeeld door Marc Koning….fijn dat dit kon.
Kerkomroep / kerkradio uitzending op donderdagavond 14 mei
Elke donderdagavond verzorgt Wienus Grandia van 18.15-19.30 uur een uitzending van de
kerkomroep. U kunt verzoeknummers aanvragen 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).
Jaarrekeningen 2019
De jaarrekeningen van de diaconie en de kerkrentmeesters over 2019 zijn besproken in de
kerkenraadsvergadering van 22 april en voorlopig goedgekeurd. Beide jaarrekeningen liggen nu t/m 15
mei ter inzage voor de gemeente. Voor inzage in de jaarrekening van de diaconie kunt u contact
opnemen met Erik Bergsma (06 1508 8240); voor inzage in de jaarrekening van de kerkrentmeesters
met het Kerkelijk Bureau (kb@dorpskerkwoubrugge.nl). Meer informatie leest u in het Kerkblad.

Tot slot…..
…..sluiten we af met de woorden van Lied 418:
God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U één, samen op Uw wegen
dan wordt ons tot zegen, lachen en geween.
Een goede week toegewenst!

