De wekelijkse nieuwsbrief van Dorpskerk Woubrugge 26 juni 2020

Beste gemeenteleden,
Het is deze week de laatste keer dat we op vrijdagmiddag de onlinedienst opnemen. Vanaf volgende
week gaan we weer beginnen met kerkdiensten in onze Dorpskerk. Weliswaar in wat aangepaste
vorm, maar toch… Veel dank aan het online team dat er in de afgelopen maanden voor heeft gezorgd
dat er elke zondag een online dienst en online kinderdienst op onze website stond. En het werk zit er
nog niet op, want vanaf 5 juli gaan we proberen de diensten gelijktijdig uit te zenden. Dat zal in het
begin ongetwijfeld nog wat improviseren zijn.
Denkt u er aan zich aan te melden als u de kerkdiensten wilt bijwonen? U leest er meer over onder het
kopje ‘kerkdiensten in juli en augustus’.
Vorige week hebben we u geïnformeerd over de intentie van de kerkenraad om een bestuurlijke fusie
aan te gaan met de Protestantse Gemeente Hoogmade-Rijpwetering. We hebben daar positieve
reacties op gekregen en dat is fijn! Natuurlijk zijn er ook nog vragen; die hebben we zelf ook. In de
komende maanden, als we met de kerkenraad van onze buurgemeente gaan verkennen hoe we dit
kunnen aanpakken, zullen er vast antwoorden komen. We houden u op de hoogte!
Heeft u iets wat u ons wilt laten weten? Stuur dan een mail naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl

KERKDIENSTEN
Online kerkdienst 28 juni 2020
Voorganger in deze dienst is Ds. Wouter Koelewijn uit Renkum.
Muzikale medewerking wordt verleend door leden van De Lofstem, leden van Voices of Bliss en
organist Jan Roeleveld.
De opname van deze dienst is op vrijdagmiddag 26 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 28 juni om 9.20 uur wordt er door de EO op NPO 2 een televisie-kerkdienst uitgezonden.

COLLECTEN
Komende zondag wordt er gecollecteerd voor Woord en Daad en voor het werk van de
kerkrentmeesters.
De opbrengst van de collecte voor Woord en Daad is bestemd voor ‘water’.
Toegang tot water is voor ieder mens essentieel. In Ethiopië of Burkino
Faso is dat niet vanzelfsprekend. Soms is er sprake van droogte, maar het
komt ook voor dat de oogst verwoest wordt door overstromingen. Onze
Bijbelse motivatie drijft ons om water toegankelijk te maken, eerlijk te
verdelen en te beheren.
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. Wouter Koelewijn op onze website:
https://www.dorpskerkwoubrugge.nl/corona/
Raadsel: Afgelopen zondag werd bij de kinderdienst het
volgende raadsel genoemd: ‘Het komt één keer voor in een
minuut, twee keer in een moment, maar nooit in duizend jaar.’
De vraag was waar dit over ging. Het antwoord is de letter
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
Vorige week heeft u in de nieuwsbrief kunnen lezen over de
kerkdiensten vanaf zondag 5 juli.
Inmiddels hebben we al een aantal aanmeldformulieren
ontvangen. Wij zijn verplicht om te werken met een
registratiesysteem, dus vult u alstublieft het formulier in (vorige
week bijgevoegd) en stuurt u dit 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.
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. Zo hopen we het veilig te kunnen organiseren
volgens de regels van de rijksoverheid / het RIVM.
We hebben inmiddels ook het verplichte gebruiksplan op onze website gezet. Hierin staat hoe we het
gaan organiseren en wat onze ‘spelregels’ zijn. Heel leuk is het niet om het allemaal zo vast te leggen,
maar we zitten nou eenmaal in deze situatie en we maken er maar het beste van. Hieronder vindt u de
‘spelregels’:
●
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●
●

●
●

●
●

U bent welkom bij de ingang en op het tijdstip dat in uw mail / brief staat.
Denkt u aan de 1,5 meter afstand? Uiteraard geldt dat niet voor uw huisgenoten.
De leden van de welkomcommissie zullen u vragen uw handen te desinfecteren en zij zullen u
uw plaats wijzen. U mag uw jas en eventuele andere spullen meenemen.
Op uw zitplaats ligt een papieren liturgie. Wilt u die na afloop meenemen?
Gemeentezang en het hardop bidden van het Onze Vader zijn vooralsnog helaas niet
toegestaan.
Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Het zou fijn zijn als u uw bijdrage zou willen
overmaken (zie nieuwsbrief). Na afloop kunt u geld / collectebonnen kwijt in de
collectemanden bij de uitgang.
De welkomcommissie geeft aanwijzingen over het verlaten van de kerk.
Elke week is er oppasdienst. Er is voorlopig geen KND: uw kinderen (basisschoolleeftijd) zijn
welkom in de kerk of bij de opvang in Immanuel. Wegbrengen / ophalen graag door 1
volwassene.
Het toilet in Immanuel is alleen beschikbaar in noodgevallen.
Jammer genoeg is er nog geen mogelijkheid om met elkaar koffie te drinken.

Vanaf 5 juli worden de kerkdiensten als vanouds gelijktijdig uitgezonden via de kerkomroep. We gaan
ook proberen om het gelijktijdig met beeld uit te zenden via onze website. Of dat ook echt gaat lukken
weten we nog niet zeker, maar er wordt hard aan gewerkt. Daarnaast zijn we als kerkenraad en
onlineteam bezig met een oplossing voor de langere termijn: kerk-tv. We hebben inmiddels een aantal
offertes binnen en hopelijk kunnen we daar binnenkort een knoop over doorhakken. U hoort ervan!

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 de heer Wim Maassen: na verblijf in het ziekenhuis herstelt hij nu thuis van een operatie.
Jarigen (80+)
Op 1 juli zijn er twee jarigen: mevrouw K. Kinkel-Klomp (Vrouwgeestweg 36, 2481 KN) hoopt dan 96
jaar te worden. Mevrouw A.H. Brunt-Gunther (Gerbrand Swartlaan 24A, 2481 AJ) wordt die dag 81
jaar. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Pastoraat
Er worden nog steeds veel belminuten gemaakt door de dominee, wijkouderlingen en pastoraal
medewerkers. Het is niet hetzelfde als een bezoekje, maar er is op deze manier wel contact. Neem
gerust contact met ons op als u behoefte heeft aan een gesprek of iemand kent die aandacht of hulp
nodig heeft. We staan voor u klaar!
Ander nieuws uit de gemeente
Laatste keer: Kerk-is-ook-thuis boekje 15
Ds. Stefan Honing maakt elke week 'een dagboekje' vanuit en voor onze gemeente. Nummer 15 is het
laatste kerk-is-ook-thuis boekje. Vanaf deze plaats bedanken we ds. Stefan Honing voor het maken van
deze boekjes: dat was elke week weer een hele klus! Wilt u nog eens terugkijken: alle boekjes staan
op onze website.
Kerkopenstelling in juli en augustus
In de zomermaanden zetten we op zaterdag de kerkdeuren open tussen 11.00 en 15.00 uur. We
beginnen hiermee op zaterdag 4 juli. We zijn trots op onze kerk en we vinden het leuk als
geïnteresseerde wandelaars, fietsers en bootjesmensen een kijkje komen nemen. Maar natuurlijk
staat de kerk ook open voor gemeenteleden en dorpsgenoten die de rust zoeken en/of gewoon even
in de kerk willen zijn.
Kerkomroep / kerkradio uitzending op donderdagavond 2 juli
Elke donderdag van 18.15-19.30 uur verzorgt Wienus Grandia een uitzending van de kerkomroep. Wilt
u een verzoeknummer 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 993 (1 en 2):

Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand
wat hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat hem toebehoort.

Een goede week toegewenst!

