De wekelijkse nieuwsbrief van Dorpskerk Woubrugge 5 juni 2020

Beste gemeenteleden,
Het is de week na Pinksteren en stapje voor stapje worden de coronamaatregelen versoepeld. Wij
kijken uit naar het moment van 1 juli als we weer kerkdiensten mogen houden in onze Dorpskerk, we
elkaar weer kunnen ontmoeten. Maar tegelijkertijd zien we er ook tegenop: het wordt best lastig met
de vele regels en restricties waar we ons aan moeten houden. In de kerkenraadsvergadering van
afgelopen woensdag hebben we met elkaar het gebruiksplan voor onze Dorpskerk doorgenomen. We
hebben uitgerekend dat we in onze kerk tussen de 51 en 95 mensen kunnen verwelkomen. Dat is
afhankelijk van of mensen alleen, met partner of gezin komen. We zullen dus wel moeten gaan
werken met een systeem van aanmelden, terwijl we het liefst de deuren zouden willen open zetten
voor iedereen die wil komen. Het betekent ook dat we nu hard aan het werk zijn om kerk-tv te
realiseren, zodat onze diensten gelijktijdig worden uitgezonden via onze website (en ook later kunnen
worden teruggekeken). Deze wens stond al langer op ons lijstje, maar komt door de coronacrisis in
een stroomversnelling.
In overleg met de Gereformeerde Kerk hebben we besloten om de gezamenlijke zomerdiensten dit
jaar niet door te laten gaan. Dat heeft uiteraard alles te maken met de coronatijd waarin we leven.
Beide kerkenraden willen graag zoveel mogelijk mensen de gelegenheid bieden om een kerkdienst bij
te wonen en dat lukt beter als we twee kerkgebouwen gebruiken.
In de komende nieuwsbrieven zullen we meer informatie geven over de kerkdiensten vanaf 1 juli en
ook toelichten hoe ons systeem van aanmelden in zijn werk gaat. Het gebruiksplan zal als het klaar is
op onze website worden geplaatst.
Ideeën en reacties zijn altijd welkom! Deze kunt u sturen naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl

KERKDIENSTEN
Online kerkdienst 7 juni 2020
Voorganger in deze dienst is Ds. Stefan Honing.
Enkele leden van Voices of Bliss verlenen muzikale medewerking aan deze dienst: Marleen Roodsant
zingt solo en samen met het mannentrio: Marc van der Leij, André Oosterom en Rob Noodelijk. André
van ’t Wout begeleidt hen op de piano. En we luisteren naar orgelspel van Jan Roeleveld.

Vorige week was het Pinksteren. We vierden de komst van de Heilige Geest, het begin van een nieuw
leven. Maar wat merken wij eigenlijk van dat nieuwe leven? Is en blijft het niet vaak toch hetzelfde?
Aan de hand van Handelingen 3:1-10 denken we na over die vragen.
We hopen op een mooie dienst!

De opname van deze dienst is op vrijdagmiddag 5 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 7 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.
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.

GEMEENTENIEUWS
Lief en leed uit de gemeente
Bloemen
De bloemen van afgelopen zondag zijn met een hartelijke groet van de gemeente bezorgd bij Hans,
Marianne, Maartje en Matthijs Pont die onlangs zijn verhuisd naar de Leidse Slootweg 2a.
Jarigen (80+)
Op 8 juni is mevrouw A.M. Groot-Boer (Dokter Nooterstraat 15; 2481 AV) jarig; zij wordt 82 jaar. Van
harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar.
Pastoraat
Het pastoraat gaat in deze coronatijd gewoon door. De dominee, wijkouderlingen en pastoraal
medewerkers hebben vooral contact per mail en telefoon. Heeft u behoefte aan een gesprek of kent u
iemand die aandacht of hulp nodig heeft, laat het ons weten!
Kijkt u ook eens om u heen: voor veel mensen is dit een lastige tijd. En dan is een kaartje in de bus,
een telefoontje of een appje zeer welkom!
Ander nieuws uit de gemeente
Kerk-is-ook-thuis boekje 12
Ds. Stefan Honing maakt elke week 'een dagboekje' vanuit en voor onze gemeente. Nummer 12 is
bijgevoegd.
Bedankt!
Afgelopen week is het kerk-is-ook-thuis boekje, samen met een Pinkstergroet van onze gemeente
huis-aan-huis verspreid. Alle jongeren (en ouderen) die daarbij geholpen hebben, hartelijk dank!
Primaire Nascholing ds. Stefan Honing
Vanwege de Primaire Nascholing is dominee Stefan Honing op maandag 8 juni en dinsdag 9 juni niet
beschikbaar voor het gewone kerkenwerk.
Kerkomroep / kerkradio uitzending op donderdagavond 11 juni
Komende donderdag is er van 18.15-19.30 uur een uitzending van de kerkomroep. Wilt u
een verzoeknummer aanvragen? Dat kan bij Wienus Grandia, 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).
Kerkopenstelling in juli en augustus
Op de zaterdagen in de zomermaanden, te beginnen op zaterdag 4 juli, zetten we de deuren van de
kerk open tussen 11.00 en 15.00 uur. Iedereen is welkom: fietsers die willen zien hoe de kerk er van
binnen uitziet, gemeenteleden die zomaar even in de kerk willen zitten…. Uiteraard houden we ons
hierbij aan de regels van de overheid / het RIVM. Lijkt het u leuk om gastheer/vrouw te zijn? Dan kunt
u zich aanmelden bij Jannie van der Leij (jannie.vanderleij@outlook.com)

Tot slot…..
…..sluiten we af met de woorden van Lied 672, vers 6:
Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houdt Gij ons staande door
het wonder van Gods Naam.

Een goede week toegewenst!

