Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
21 juni 9:30
28 juni 9:30

ds. S.C. Honing
ds. W.J.J. Koelewijn, Renkum

Vieren en doen. Komende zondag hoop ikzelf weer voor te gaan. We lezen dan verder in het
bijbelboek Handelingen. Het Kerk-is-ook-thuisboekje is zaterdag gekomen tot en met het
verhaal van de aanklacht tegen Stefanus. Hierna volgt in hoofdstuk 7 een lange toespraak
van Stefanus. Het is zeker een aanrader om dit vast door te lezen voordat je de dienst
luistert. Tijdens de dienst zelf zullen we stilstaan bij het laatste gedeelte van die toespraak
en de dood van Stefanus, Handelingen 7:51-60. De week daarna, op 28 juni, hoopt onze oudpredikant ds. Koelewijn voor te gaan. Fijn dat hij komt bij deze laatste dienst die op
vrijdagmiddag wordt opgenomen. Vanaf 5 juli hopen we weer op zondagochtend de dienst
te organiseren met inachtneming van alle maatregelen. We zijn druk bezig met dit voor te
bereiden. We proberen het ook technisch voor elkaar te krijgen om deze dienst live met
beeld uit te zenden.
Kerk-is-ook-thuis boekje. Vanaf 5 juli hopen we weer kerkdiensten te organiseren waar (een
deel van) de gemeente ook naar toe kan gaan. Het kerk-is-ook-thuis boekje zal vanaf dat
moment niet meer verschijnen. De afgelopen tijd vond ik het een mooie ervaring om elke
week een boekje te maken. Het kostte echter ook veel tijd. Als kerkenraad hebben we
gehoord dat het boekje goed gelezen en zeer gewaardeerd wordt.
Omzien naar elkaar.
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.
Bestuur en Beleid.
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.
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.
Bij de komende nieuwsbrief van 19 juni zit belangrijke informatie, mis hem niet!
Bedankt. Jannie van der Leij heeft verschillende giften ontvangen: tien euro voor de
verjaardagsbus, tien euro voor het orgelfonds en vijftig euro voor de kerk.
Daarnaast heeft in mei een dankbaar gemeentelid duizend euro overgemaakt voor het
orgelfonds. Iemand anders heeft twee giften overgemaakt: één van honderd euro voor het
orgelfonds en één van honderd euro voor collectes. Daarnaast ontvangen wij ook regelmatig
collectebijdragen en andere giften. Voor dit alles heel hartelijk dank!
Berichten van de diaconie. Zondag 21 juni is de diaconale collecte tijdens de digitale dienst
bestemd voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat.
Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en
haar grootste tegenstander de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake
van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het
gewapend intimideren van de bevolking. Mensen worden van hun land verjaagd en trekken
naar de stad, waar zij in verdere armoe belanden. Samen met lokale partnerorganisaties
helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijv. met een eigen bedrijf of
winkel. U kunt uw gift overmaken t.n.v. diaconie Woubrugge NL 29 RBRB 0695 9487 09 o.v.v.
Kerk in Actie: Werelddiaconaat.
Op zondag 28 juni is de diaconale collecte tijdens de digitale dienst bestemd voor Woord en
Daad.
Toegang tot water is voor ieder mens essentieel. In waterland Nederland merken we soms
ook de gevolgen van droogte of teveel regen. In Ethiopië of Burkino Faso is de situatie een
stuk onzekerder. Zoals b.v. bij Abilu langs de Awash-rivier, die zijn oogst tot twee keer toe
verloor door overstroming. Onze Bijbelse motivatie drijft ons om water toegankelijk te
maken, eerlijk te verdelen en te beheren. U kunt uw gift overmaken op bovenstaand
nummer o.v.v. Woord en Daad.

Hartelijke groet. We leven 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

