De wekelijkse nieuwsbrief van Dorpskerk Woubrugge 12 juni 2020

Beste gemeenteleden,
Het is weer tijd voor de nieuwsbrief! Als kerkenraad tellen we af naar 1 juli: het moment dat het weer
mogelijk is om kerkdiensten te houden in onze Dorpskerk. U doet dat misschien ook wel. Er moet nog
veel geregeld worden voordat het zover is, maar gelukkig hoeven we dat niet allemaal zelf te doen. Er
zijn al afspraken gemaakt over het schoonmaken van de kerk, er worden nieuwe roosters gemaakt
voor bloemendienst, welkomcommissie, kosters en nog veel meer. Fijn dat we kunnen rekenen op al
die ‘helpende handen’!
Na 13 weken online kerkdiensten verzorgd te hebben, mag Ds. Stefan Honing dit weekend van zijn
welverdiende rust genieten. Voor het eerst in de coronatijd hebben we een gastvoorganger: Ds. Julia
van Rijn uit Leiden. Zij is classispredikant voor de regio Zuid-Holland Noord waar Woubrugge ook bij
hoort.
Helaas kregen we deze week minder goed nieuws uit Den Haag: de subsidieaanvraag voor de
restauratie van ons orgel is niet gehonoreerd. Onder het kopje Gemeentenieuws leest u hier meer
over.
Wilt u iets aan ons kwijt? Stuur dan een mail naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl

KERKDIENSTEN
Online kerkdienst 14 juni 2020
Voorganger in deze dienst is Ds. Julia van Rijn, classispredikant Zuid-Holland Noord.
De opname van deze dienst is op vrijdagmiddag 12 juni 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 dienst op televisie (NPO2)
Op zondag 14 juni 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.
Een bijdrage geven aan de collecten kan via de link (Ideal) op onze
website.
Collectebonnen inleveren kan ook: in een envelopje in de
brievenbus van Immanuel of het kerkelijk bureau.
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. Julia van
Rijn 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 mevrouw De Jeu-Boon; zij is onlangs gevallen.
Meeleven
Wij leven mee met mevrouw Van Egmond-Klomp (van Woudeweg 2, K207 2481 XN); zij is opgenomen
geweest in het ziekenhuis en herstelt nu verder thuis.
Afgelopen woensdag is de heer Wim Maassen (Turfeiker 24, 2481 CV) geopereerd aan zijn hart. We
zijn dankbaar dat deze operatie goed is gegaan. En we bidden hem en Gerrie Gods nabijheid toe in
deze periode van herstel.
Jarigen (80+)
Op 16 juni is de heer A. van ‘t Wout (Dokter Nooterstraat 21; 2481 AV) jarig; hij wordt 88 jaar. Van
harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar.

Pastoraat
In deze tijd van ‘elkaar niet ontmoeten’, proberen we toch naar elkaar om te zien. Een kaartje, een
telefoontje, een verzoeknummer via de kerkomroep: het zijn kleine gebaren waardoor mensen
merken dat er aan hen gedacht wordt.
Heeft u behoefte aan contact of kent u iemand die aandacht of hulp nodig heeft, laat het ons
weten. De dominee, wijkouderlingen en pastoraal medewerkers staan voor u klaar.

Ander nieuws uit de gemeente
Kerk-is-ook-thuis boekje 13
Ds. Stefan Honing maakt elke week 'een dagboekje' vanuit en voor onze gemeente. Nummer 13 is
bijgevoegd.
Kerkomroep / kerkradio uitzending op donderdagavond 18 juni
Elke donderdag van 18.15-19.30 uur verzorgt Wienus Grandia een uitzending van de kerkomroep. Wilt
u een verzoeknummer voor iemand aanvragen? Dat kan 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).
Restauratie orgel
Het is ons niet gelukt om bij de Provincie dit jaar
in aanmerking te komen voor subsidie. We
kregen een compliment voor de kwaliteit van de
aanvraag, maar in de rangvolgorde die de
Provincie heeft gemaakt, kwamen wij aan de
beurt toen de pot leeg was. De orgelcommissie
gaat niet bij de pakken neer zitten en probeert
bij de nieuwe subsidieronde wel in de prijzen te
vallen. Het leren door een grondige evaluatie en
van een informatief gesprek met de Provincie
moeten dan onze kansen vergroten.
Inmiddels hebben al enkele aangeschreven fondsen toezeggingen gedaan om in de restauratiekosten
bij te dragen. Ook gemeenteleden hebben aangegeven bij te willen dragen. Daar zijn we natuurlijk
heel erg blij mee, want dat brengt de financiering van de restauratie dichterbij.
De geldwervingsacties die de orgelcommissie heeft voorbereid, worden voorlopig opgeschort.

Tot slot…..
…..sluiten we af met de woorden van Lied 992:

Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?
Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?
Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?
Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.

Een goede week toegewenst!

