De wekelijkse nieuwsbrief van Dorpskerk Woubrugge 19 juni 2020

Beste gemeenteleden,
Deze keer een nieuwsbrief met veel belangrijke informatie, waar we uw aandacht voor vragen. Als
eerste kunt u lezen over de kerkdiensten in de maanden juli en augustus: we gaan weer (voorzichtig)
beginnen met de zondagse diensten. Dat is fijn! Maar er komt ook heel veel geregel bij kijken. U zult
begrijpen dat niet iedereen elke week naar de kerk kan komen, mede daarom moeten we gaan
werken met een aanmeldsysteem. Dat voelt tegenstrijdig, want natuurlijk zetten we het liefst de
deuren weer wagenwijd open voor iedereen. Maar het is niet anders. Onder het kopje Kerkdiensten in
juli en augustus staat meer informatie en bijgevoegd treft u het aanmeldformulier.
Ander belangrijk nieuws gaat over onze buurgemeente Hoogmade-Rijpwetering. U weet dat zij
aangehaakt zijn bij onze online kerkdiensten. Enige tijd geleden hebben zij ons verzocht om een
bestuurlijke fusie met hen aan te gaan. Onze kerkenraad staat hier positief in. Vanwege de corona
crisis is dit stil komen te liggen: de geplande gemeenteavond waarop we dit met u wilden bespreken
hebben we uitgesteld evenals de overleggen met Hoogmade-Rijpwetering. Wij willen nu de draad
weer oppakken en beginnen met de verkennende gesprekken. In de bijgevoegde brief leest u hier
meer over. Hierin staat ook dat wij een aantal bijeenkomsten organiseren (online en in Immanuel)
waarin u hierover met ons in gesprek kunt. Natuurlijk kunt u ook altijd per mail reageren. Dus wilt u
hierover iets kwijt? Of heeft u iets anders wat u ons wilt laten weten? Stuur dan een mail naar
scriba@dorpskerkwoubrugge.nl
KERKDIENSTEN
Online kerkdienst 21 juni 2020
Voorganger in deze dienst is Ds. Stefan Honing.
Muzikale medewerking wordt verleend door een aantal leden van De Lofstem, door een aantal leden
van Voices of Bliss en door organist Jan Roeleveld.
We lezen verder in Handelingen, deze keer hoofdstuk 7:51-60. Dit deel is het einde van een lange
toespraak van Stefanus, en het gevolg daarop dat hij wordt gedood door zijn aanklagers. De kerk
heeft ook vaak met aanklachten te maken, van binnen en van buiten de kerk. Hoe gaan wij daarmee
om? Stefanus draait in het proces zijn rol om, hij verandert van aangeklaagde zelf in een aanklager.
Is daar voor ons ook een rol in weggelegd?
Goede dienst toegewenst!
De opname van deze dienst is op vrijdagmiddag 19 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 21 juni om 9.20 uur wordt er door de EO op NPO 2 een televisie-kerkdienst uitgezonden.
COLLECTEN
Komende zondag wordt er gecollecteerd voor Kerk in Actie/ Werelddiaconaat en voor energie van de
gebouwen.
De opbrengst van de collecte voor Kerk in Actie /
Werelddiaconaat is bestemd voor Colombia. Ondanks de
vredesafspraken met de FARC wordt de bevolking nog
steeds geïntimideerd door rebellengroepen. Zij worden
verjaagd uit hun dorpen en trekken daarom naar de stad.
Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie
hen om daar een nieuw bestaan op te bouwen.
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. 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.

KERKDIENSTEN IN JULI EN AUGUSTUS
Vanaf zondag 5 juli gaan de kerkdeuren weer open en starten
we weer voorzichtig op. Eén ding is zeker: het wordt anders dan
anders. De kerk is zo ingedeeld dat we rekening houden met de
1,5 meter afstand (geldt niet voor huishoudens), u moet zich van
te voren aanmelden en er zal geen samenzang zijn. Maar er is
ook veel positiefs: we kunnen elkaar weer ontmoeten, samen
bidden, luisteren naar het Woord en naar orgelspel.
Bij deze nieuwsbrief vindt u een aanmeldformulier voor de
diensten in juli en augustus. Wilt u deze invullen en mailen naar
scriba@dorpskerkwoubrugge.nl? U mag het ook in de brievenbus van Immanuel of kerkelijk bureau
(Vrouwgeestweg 12) doen. Of doorgeven aan uw wijkouderling – pastoraal medewerker. Uiteraard
begrijpen we het als u (nog) niet naar de kerk wilt komen, omdat u tot de risicogroep behoort en/of
het nog niet vertrouwt. Wilt u dat dan aangeven in het vakje aantekening? Er is geen sluitingsdatum,
dus u kunt zich te allen tijde aanmelden.
Per dienst kunnen we tussen de 50 en 90 mensen welkom heten, dat hangt af van het aantal koppels /
gezinnen. Elke week maken we op basis van de aanmeldingen een indeling. Onze inschatting is dat u
éénmaal per 2 of 3 weken naar de kerk kunt komen. U krijgt op vrijdag bericht als u bent ingedeeld
voor de komende zondag. In die bevestiging staat ook bij welke ingang u welkom bent en hoe laat
ongeveer. De welkomcommissie heeft dat overzicht ook en mag alleen mensen binnenlaten die op de
lijst staan. Heel uitnodigend is het allemaal niet, maar zo hopen we het veilig te kunnen organiseren
volgens de regels van de rijksoverheid / het RIVM.
Vanaf 5 juli gaan we de kerkdiensten gelijktijdig uitzenden via de kerkomroep en kerk-tv. Op dit
moment zijn de kerkrentmeesters samen met het online team hard bezig om dit te realiseren. In het
begin zal het misschien nog een beetje improviseren zijn, maar we hebben er vertrouwen in dat het
goed komt.
In de maanden juli en augustus zal er geen kindernevendienst zijn. We willen bewegingen in de kerk
zoveel mogelijk voorkomen en vooralsnog is een deel van Immanuel afgesloten in verband met
hygiënemaatregelen. De kinderen zijn natuurlijk welkom in de kerk, maar ze mogen ook naar gebouw
Immanuel. In de grote zaal organiseren we zowel oppas voor de allerkleinsten als opvang voor
kinderen in de basisschoolleeftijd. Voor hen is er ook knutselmateriaal beschikbaar (van de
kindernevendienst). Wilt u het op het aanmeldformulier aangeven als u gebruik wilt maken van de
oppas / opvang?
In de komende nieuwsbrieven volgt meer informatie over de kerkdiensten in juli en augustus.
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 Van Egmond-Klomp: na ziekenhuisopname herstelt zij nu thuis verder.

Meeleven
Wij zijn blij dat Wim Maassen (Turfeiker 24, 2481 CV) thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We
wensen hem en zijn vrouw Gerrie al het goeds in zijn verdere herstelperiode.
Jarigen (80+)
Op 24 juni is mevrouw W.G. Wijsman-van der Horst (van Woudeweg 2 K 206; 2481 XN) jarig; zij wordt
87 jaar. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar.
Pastoraat
Het pastoraat gaat gewoon door. Vanwege de maatregelen vooral telefonisch of per mail. 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 14
Ds. Stefan Honing maakt elke week 'een dagboekje' vanuit en voor onze gemeente. Nummer 14 is
bijgevoegd.
Kerkomroep / kerkradio uitzending op donderdagavond 25 juni
Komende donderdag van 18.15-19.30 uur verzorgt Wienus Grandia weer 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).
Tot slot…..
…..sluiten we af met de woorden van Lied 970 (1 en 5):
Vlammen zijn er vele, één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele, één is het licht,
wij zijn één in Christus.
Leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
Leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

Een goede week toegewenst!

