De tweewekelijkse nieuwsbrief van Dorpskerk Woubrugge
31 juli 2020
Beste gemeenteleden,
Vanaf nu krijgt u de nieuwsbrief (papieren versie) bij het kerkblad. Mocht u ook e-mail hebben: de
digitale versie wordt tweewekelijks op vrijdag verstuurd.
We zijn blij dat steeds meer mensen de kerkdiensten in de Dorpskerk bijwonen. Afgelopen week
waren dat er ongeveer 60. Daarnaast kijken er veel mensen mee. Ook als ze op vakantie zijn, horen
we. Mooi dat dat kan, dankzij de inspanningen van het online team!
Van een aantal van u kregen we vragen over de gemeentezang. In sommige kerken wordt immers al
wel gezongen…. Echter, de checklist gemeentezang van de PKN geeft aan dat we in onze kerk met 60
mensen in de oranje zone zouden zitten. Dat vinden we als kerkenraad een te groot risico. We zien het
aantal besmettingen weer toenemen, ook in onze regio, en we willen er alles aan doen om dat te
voorkomen. Vandaar dat we kiezen voor een klein zanggroepje dat onderling, maar ook ten opzichte
van de gemeente, voldoende afstand kan houden. Gelukkig horen we ook van u dat u deze muzikale
bijdrage zeer op prijs stelt!
Wilt u iets aan ons kwijt? Dan kunt u mailen naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl
KERKDIENSTEN
Kerkdienst 2 augustus 2020
• Voorganger: proponent M.W. (Marijke) Gehrels uit Amsterdam
• Muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje en organist / pianist Johan van
Oeveren
• Koster: Marc van der Leij
• Welkomcommissie: Coby Bogman, Fem Angenent, Jeanne Grandia en Marten den Boer
• Oppas / Opvang: Afike en Naomi de Rijk
• Bloemendienst: Janneke van Wouwe
Deze zondag lezen we Kolossenzen 1:24-29. We houden allemaal van geheimen en mysteries. In
Kolosse deden ze dat ook, en hadden ze mysteriegodsdiensten. Is het geloof ook een geheim, een
mysterie? Paulus spreekt in zijn brief aan de gemeente in Kolosse over de oplossing van het geheim.
De orde van dienst met liedteksten is bijgevoegd. Voor de liturgie van 9 augustus: zie website.
Kerkdienst 9 augustus 2020
• Voorganger: Ds. J. (Jan) Henzen uit Wateringen
• Muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje en organist Kees Spaans
• Koster: Piet Verboom
• Welkomcommissie: Monique en Annika Kinkel, Gerrie Verboom en Marianne Jekel
• Oppas / Opvang: Janneke van Wouwe en Vera Hijzelendoorn
• Bloemendienst: Corry van Leersum

Kerkdienst thuis
Voor beide diensten geldt dat u rechtstreeks kunt meeluisteren via de kerkomroep
www.kerkomroep.nl en kunt meekijken op ons Youtube kanaal. Het handigst is te zoeken op Youtube
Dorpskerk Woubrugge. 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 2 augustus is de collecte bestemd voor het werk van de
kerkrentmeesters.
Zondag 9 augustus wordt er gecollecteerd voor de diaconie en het
werk van de kerkrentmeesters.
De opbrengst van de diaconale collecte is bestemd voor Timon Thuis. Deze organisatie richt zich op
jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Het Perspectief Huis van Timon biedt een warme en
veilige plek waar jongeren tussen de 14 -18 jaar kunnen toewerken naar zelfstandigheid.
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.

Aanmelden voor kerkdienst
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. U kunt
het aanmeldformulier vinden op onze website. Een mailtje (scriba@dorpskerkwoubrugge.nl) of briefje
(Immanuel / kerkelijk bureau – Vrouwgeestweg 12) mag natuurlijk ook. 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.
Onlineteam: Versterking gezocht
Nu we elke week een rechtstreekse uitzending verzorgen van de kerkdienst heeft het onlineteam
versterking nodig. Op dit moment zijn we dringend op zoek naar een tweede cameraman/vrouw.
Ervaring is niet nodig: alles valt te leren! Wilt u /jij ons helpen? Neem dan contact op met Eb van de
Vechte (kb@dorpskerkwoubrugge.nl).
Zanggroep: meedoen?
Sinds een aantal weken wordt de muzikale ondersteuning tijdens de kerkdienst verzorgd door een
zanggroepje. Wekelijks zingen 3 tot 5 gemeenteleden 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).
GEMEENTENIEUWS
Lief en leed uit de gemeente
Bloemen
De bloemen van zondag 19 juli zijn met een hartelijke groet van de gemeente gebracht bij mevrouw
Walraven-Haring. De bloemen van zondag 26 juli waren voor mevrouw Anja van Staden-de Rijk die
onlangs gevallen is en nu thuis herstelt van haar verwondingen.
Jarigen (80+)
Op 7 augustus is mevrouw M. Molenaar-Biemond (Weteringpad 15, 2481 AS) jarig, zij hoopt 81 jaar te
worden. De heer A.W. Verkade (Van Woudeweg 2 K104, 2481 XN) wordt op 8 augustus 82 jaar.
Op 10 augustus hoopt de heer M. van Leersum (Gerbrand Swartlaan 24, 2481 AJ) 80 jaar te worden.
14 augustus is mevrouw F.C. Angenent-van Beem (Gerbrand Swartlaan 5, 2481 AH) jarig, zij wordt dan
81 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
Het is fijn dat we als gemeente naar elkaar omkijken, ook in deze zomerperiode. Een telefoontje, een
kaartje of muzikale groet: het is een kleine moeite, maar vaak van grote betekenis. Mocht u ons nodig
hebben, 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. Bij mooi weer zien we dat er best veel belangstelling is; bij
slechter weer, zoals afgelopen zaterdag, loopt het geen storm. Weer of geen weer: u bent van harte
welkom!
Op 1 augustus zijn Teun en Corry van der Eijk gastheer / vrouw.
Op 8 augustus zijn Jacco en Linda van Beest gastheer / vrouw.
Kerkomroep / kerkradio uitzending op donderdagavond 30 juli, 6 en 13 augustus
In tegenstelling tot eerdere berichten is er op donderdag 30 juli wel een uitzending van de
kerkomroep. Wienus Grandia verzorgt ook uitzendingen op 6 en 13 augustus van 18.15-19.30 uur.
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 Psalm 150 door Hans Bouma (Uit: In de schaduw van de Psalmen)
Halleluja
O Hij
die geschiedenis maakt,
toekomst schept –
zin van ons bestaan.
Laten we zingen,
zingen, spelen en dansen
dat het een lieve lust is.
Alles wat adem en stem,
wat klank en ritme heeft –
verhoog Hem, vier Hem,
draag bij tot zijn grootheid.
Feest voor Hem!
Een halleluja
dat zijn huis vervult.
Een halleluja
tot in alle uithoeken van het heelal.
God die geschiedenis maakt,
toekomst schept.
Zin van ons bestaan.
Goede weken toegewenst!

