Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
7 juni 9:30
14 juni 9:30

ds. S.C. Honing
ds. J. van Rijn (Classispredikant Zuid-Holland Noord)

Vieren en doen. Afgelopen zondag vierden we het Pinksterfeest. Het blijft jammer dat we
dat niet met elkaar in de kerk konden doen. Toch is het fijn dat we wel op digitale manieren
met elkaar verbonden zijn. Het blijkt telkens weer dat de Geest zich niet laat tegenhouden
door scheiding van plaats en ruimte. De Heilige Geest doorbreekt alle grenzen. Komende
zondag gaan we verder met onze serie preken uit Handelingen. We lezen dan Handelingen
3:1-10. In het kerk-is-ook-thuis boekje van de komende twee weken lezen we ook elke dag
uit Handelingen. Bij het begin van de coronacrisis besloten wij als kerkenraad dat het goed is
om zoveel mogelijk de eigen predikant te horen. Een bekend gezicht werkt namelijk
samenbindend. Vanaf maart heb ik dus alle kerkdiensten bij ons geleid. Op zondag 14 juni
hebben we weer een gastpredikant. Dat is dan ds. van Rijn. Zij is de classispredikant van onze
classis. Goede diensten toegewenst!
Kerkdiensten. De komende tijd zullen alle kerkdiensten alleen online worden uitgezonden.
Via onze website www.dorpskerkwoubrugge.nl, Facebook en YouTube kunt u de diensten
bekijken. Via kerkomroep kunt u het eventueel beluisteren. Voor elke zondag maken we ook
een korte kinderdienst, deze is te bekijken via bovengenoemde kanalen.
Bij de nieuwsbrief vindt u elke week de orde van dienst met de bijbeltekst en de liederen die
we zingen.
Kerkradio. Voor wie thuis mee wil luisteren via de kerkomroep, maar niet beschikt over
internet zijn er nog een aantal kerkradio-kastjes beschikbaar. Interesse? Dan kunt u contact
opnemen met Joost Lekkerkerker (06 1538 7865).
Activiteiten. Alle activiteiten zijn op dit moment afgelast of uitgesteld. Via onze website of
via de nieuwsbrief kunt u wel het ‘kerk-is-ook-thuis boekje’ lezen. Voor elke dag in de week
staat er een korte overdenking, en daarnaast ook nog wat andere dingen. We hopen dat we
ook op deze manier met elkaar verbonden zijn. Reacties horen we graag!
Ik wijs u er nog even op dat Wienus Grandia elke donderdag van 18:15 uur tot 19:30 uur een
uitzending van de kerkomroep verzorgt.
Omzien naar elkaar.
In deze coronatijd zien we elkaar een stuk minder dan normaal. Dat is natuurlijk heel
jammer. Veel mensen voelen zich in deze tijd ook eenzaam. Denkt u aan elkaar? Een kaartje,
een appje of een telefoontje kan veel goeds teweeg brengen.
Laat u het ook weten als er iemand is die wel een telefoontje kan gebruiken (mag natuurlijk
ook buiten onze gemeente zijn)?

Bestuur en Beleid.
Kerk vanaf 1 juli. Op woensdag 3 juni hadden we een kerkenraadsvergadering onder andere
over dit onderwerp. Op het moment dat ik dit schrijf is deze vergadering nog niet geweest.
We zullen een protocol opstellen voor de diensten in de eigen gemeente. Het blijft
onwerkelijk dat we een reserveringssysteem moeten opzetten voor kerkdiensten en dat we
zullen beslissen dat we voorlopig niet kunnen zingen tijdens kerkdiensten. Het coronavirus
geeft onze kerk, en alle kerken in Nederland, flinke klappen. Toch zullen we door de kracht
van de Geest ook in deze tijd manieren vinden om met elkaar kerk te zijn.
Nieuwsbrief. In deze tijd wordt er elke week een nieuwsbrief verzonden. Hierin staat het
meest actuele en belangrijkste nieuws voor onze gemeente. Het is belangrijk dat u deze
ontvangt om op de hoogte te blijven. Ontvangt u of iemand in uw omgeving hem nog niet?
Laat dat dan weten aan onze scriba. Bijvoorbeeld via de mail:
scriba@dorpskerkwoubrugge.nl Wij horen ook van sommige mensen dat ze de nieuwsbrief
niet of soms ontvangen, terwijl de mail wel naar hen verzonden wordt. De nieuwsbrief is dan
waarschijnlijk in uw spammail of uw reclamemail terecht gekomen.
Primaire nascholing predikant. Op maandag 8 juni en dinsdag 9 juni ben ik vanwege de
nascholing niet beschikbaar voor het gewone kerkenwerk.
Hartelijke groet. In deze tijd leven we met elkaar mee. Als ik of de kerk op enigerlei wijze
van betekenis voor u kan zijn, laat het mij dan weten via: ds@dorpskerkwoubrugge.nl of
0172-518157. De weg naar God, via het gebed, staat altijd open. In Christus verbonden, ds.
Stefan Honing

