De tweewekelijkse nieuwsbrief van Dorpskerk Woubrugge 17 juli 2020

Beste gemeenteleden,
Vandaag begint de zomervakantie in onze regio: de scholen zijn dicht en veel mensen nemen een paar
weken vrij. Dat geldt ook voor onze predikant en leden van de kerkenraad. Een praktisch gevolg
daarvan is dat we de wekelijkse nieuwsbrief met ingang van vandaag omzetten in een tweewekelijkse
nieuwsbrief. De volgende editie ontvangt u op 31 juli. In de tussentijd kunt u voor informatie terecht
op onze website.
We kijken als gemeente terug op roerige en onzekere maanden. Door de coronacrisis is ons kerk-zijn
veranderd. We hebben 4 maanden uitsluitend online diensten kunnen houden, en nu, sinds 2 weken,
kerken we weer in de Dorpskerk met een kleine groep mensen. De afgelopen week waren dat er
ongeveer 45. Als u naar de kerk wilt komen, bent u van harte welkom! Dat mag ook elke week. Meldt
u zich wel van te voren aan? Dan weten we zeker dat we het maximum aantal bezoekers niet
overschrijden.
Daarnaast doet het online team zijn uiterste best om er voor te zorgen dat de mensen thuis ook de
dienst kunnen meebeleven via internet of kerkomroep. Deze week is er nog wat aan het geluid
gesleuteld, dus dat moet zondag beter zijn. Online team, veel dank voor al jullie inspanningen!
Waar we ook heel blij mee zijn, is met het groepje voorzangers. Van u hebben we daar ook positieve
reacties op gehad. Fijn! In de kerkenraadsvergadering hebben we deze week gesproken over
gemeentezang. Op basis van nieuw onderzoek van het RIVM heeft de landelijke PKN het protocol
aangepast. Echter, als wij de checklist voor onze kerk invullen, krijgen we nog een aantal oranje
stoplichten. We zijn liever voorzichtig en houden het de komende tijd dan ook bij kleine groepjes
zangers. Dat kan in onze kerk veilig plaatsvinden. Houdt u van zingen en wilt u ook een keer
‘voorzanger’ zijn? Kijk dan verderop in deze nieuwsbrief hoe u zich kunt aanmelden.
Reacties horen we graag! U kunt dan een mail sturen naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl
KERKDIENSTEN
Kerkdienst 19 juli 2020
• Voorganger: drs. P.W. (Paul) van Lunteren uit Hoenderloo
• Muzikale medewerking wordt verleend door Marc van der Leij, Rob Noodelijk en André
Oosterom, Marleen Roodsant en organist / pianist Marc Koning
• Koster: Rob Noodelijk
• Welkomcommissie: Corry en Teun van der Eijk en Wilco en Tonja van Termeij
• Oppas / Opvang: Marja van de Vechte en Corriena Bergsma
• Bloemendienst: Wilco van Termeij

Deze zondag lezen we Johannes 17: 1-22. Een tekst die traditioneel gelezen wordt in de tijd rond
Pasen. Wat kan deze tekst ons vertellen over het leven van een christen? En welke betekenis heeft
dit in de tijd waarin we nu leven. Weliswaar zijn veel coronamaatregelen versoepeld, maar als
christelijke gemeente blijven we zoeken naar een balans tussen vorm en inhoud.
De orde van dienst met liedteksten is bijgevoegd. Voor de liturgie van 26 juli: zie website.
Kerkdienst 26 juli 2020
• Voorganger: Kand. N. (Nick) de Graaf uit Apeldoorn
• Muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje en organist Jan Roeleveld
• Koster: Erik Bergsma
• Welkomcommissie: Marc van der Leij, Cees Kroon, Rob en Anneke Noodelijk
• Oppas / Opvang: Jeany van de Velde en Larissa den Boer
• Bloemendienst: Marjanne Boer
Kerkdienst thuis
Voor beide diensten geldt dat u rechtstreeks kunt meeluisteren via de kerkomroep
www.kerkomroep.nl en meekijken op ons Youtube kanaal. Het handigst is te zoeken op Youtube
Dorpskerk Woubrugge en anders via rechtstreekse link:
https://www.youtube.com/channel/UC1HuVAUfP_WuERu_UgbnptQ
Dat kan ook op een later moment via onze website https://www.dorpskerkwoubrugge.nl/corona/
De Kinder-online-dienst met Ds. Stefan Honing staat elke week vanaf zaterdag 20.00 uur klaar op onze
website: https://www.dorpskerkwoubrugge.nl/corona/

COLLECTEN
Zondag 19 juli wordt er gecollecteerd voor de diaconie en het werk van de
kerkrentmeesters.
De opbrengst van de diaconale collecte is bestemd voor de Regenboog Groep:
deze groep doet er alles aan om dak – en thuislozen in deze coronatijd zoveel
mogelijk stabiliteit te geven, o.a. door het openhouden van hun inloophuizen.
Zondag 26 juli is de collecte bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters.
De opbrengst van de deurbussen is in de zomermaanden voor de familie Van Buuren, zij zijn
werkzaam voor Hoveraid in Madagaskar.
Een bijdrage geven aan de collecten kan in de manden bij de uitgang van de kerk of via de app
(kerkgeld) of link (Ideal) op onze website.
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.

KERKDIENSTEN IN JULI EN AUGUSTUS
Elke zondag is er een kerkdienst in onze Dorpskerk. We houden ons aan de
maatregelen van de overheid en de adviezen van de PKN. In het
gebruiksplan op onze website leest u hoe wij dit doen.

Registratiesysteem
Wij zijn verplicht om te werken met een registratiesysteem. Wilt u naar de kerk komen? Vul dan
alstublieft het aanmeldformulier in en stuur dit naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl. U mag het ook
in de brievenbus van Immanuel of kerkelijk bureau (Vrouwgeestweg 12) doen. Er is geen
sluitingsdatum, dus u kunt zich te allen tijde aanmelden.
Indeling
Op vrijdagmiddag wordt de indeling gemaakt voor de komende zondag: dat betekent dat die
aanmeldingen voor vrijdag 18.00 uur binnen moeten zijn. Bij de indeling houden we rekening met de
1,5 meter afstand. Dat geldt niet voor mensen van hetzelfde huishouden.
U krijgt uiterlijk vrijdagavond bericht als u bent ingedeeld voor zondag. In de bevestiging staat ook bij
welke ingang u welkom bent en hoe laat ongeveer.
Zanggroepje
Elke zondag verleent een zanggroepje (3-5 personen) medewerking aan de dienst. Dat wil zeggen: zij
zingen de liederen die op de liturgie staan. Houdt u van zingen en wilt u meedoen? Meldt u zich dan
aan bij Marc van der Leij (info@plantenwacht.nl); hij zorgt ervoor dat er elke zondag een zanggroepje
is.
GEMEENTENIEUWS
Lief en leed uit de gemeente
Bloemen
De bloemen van afgelopen zondag zijn met een hartelijke groet en felicitatie van de gemeente gegaan
naar Teun en Rita van Rijn die op 10 juli hun 50-jarig huwelijksjubileum mochten vieren.
Jarigen (80+)
Op 20 juli zijn er 2 jarigen: de heer W.A. Zandstra (Vierambachtsweg 73W, 2481 KS) hoopt dan 88 jaar
te worden en mevrouw C.M. Brunt-Stouten (Dokter Nooterstraat 23, 2481 AV) wordt die dag 80 jaar.
De heer G. van der Lip (Herenweg 4, 2481 NA ) wordt op 28 juli 80 jaar.
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Vakantie predikant
Ds. Stefan Honing geniet van 20 juli t/m 15 augustus van een welverdiende vakantie. In dringende
pastorale gevallen kan contact opgenomen worden met Jannie van der Leij
(jannie.vanderleij@outlook.com / 06 1299 3489). Voor overige zaken kunt u terecht bij de scriba
(scriba@dorpskerkwoubrugge.nl).
Pastoraat
Laten we ook in de zomerperiode naar elkaar omzien. Een telefoontje of een kaartje is een klein

gebaar, maar kan veel betekenen voor mensen. En als u ons nodig heeft, aarzel dan niet om contact
op te nemen met één van de ouderlingen of pastoraal medewerkers.
Ander nieuws uit de gemeente
Kerkopenstelling elke zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur
In de zomermaanden zetten we op zaterdag de kerkdeuren open voor geïnteresseerde toeristen en
voor gemeenteleden en dorpsgenoten. Afgelopen zaterdag was het gezellig druk in onze Dorpskerk: er
waren veel belangstellenden die een kijkje kwamen nemen en een kaarsje kwamen aansteken. Het
mooie weer hielp daar natuurlijk ook bij! Wat dat betreft ziet het er goed uit voor komende zaterdag.
Op 18 juli zijn Erik Bergsma en Cor Brunt gastheer.
Op 25 juli zijn Henk van der Nagel en Nies de Jeu gastheer / vrouw. Op deze zaterdag zal Marc Koning
op het orgel spelen. Van harte welkom!
Kerkomroep / kerkradio uitzending op donderdagavond 23 juli
Komende donderdag van 18.15-19.30 uur verzorgt Wienus Grandia weer een uitzending van de
kerkomroep. Op donderdagavond 30 juli is er geen uitzending. 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).
Voor in de agenda: startzondag 13 september
Vanwege corona zal ook het startweekend dit jaar een andere invulling krijgen dan gewoonlijk. We
hebben een mooi, gezellig en inspirerend programma voor u bedacht rondom het jaarthema van de
Protestantse Kerk: Het Goede Leven. Op zondag 13 september organiseren we een ‘kerkenpad’ langs
het Kerkje aan de Does in Hoogmade, de Gereformeerde Kerk Woubrugge en de Dorpskerk
Woubrugge. Als startweekendcommissie vinden wij het fijn dat we, met het oog op het kerkenpad,
hierin als drie regionale kerken kunnen samenwerken. In groepsverband zullen we langs alle locaties
gaan met op elke locatie een mooie activiteit. Voor de kinderen is er ook bij elke kerk wat te beleven.
We kijken uit naar uw komst!

Tot slot…..
…..sluiten we af met een Ierse Pelgrimszegen van een onbekende dichter:
Zegenbede voor onderweg:
Voor de reis wens ik je toe
dat de weg je tegemoet komt,
de wind steeds in je rug is,
de zon je gezicht verwarmt
en zachte buien je velden beregenen.
En dat God, tot ons weerzien,
je bewaart in de palm van zijn hand.
Goede weken toegewenst!

