Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
19 juli 9:30
26 juli 9:30

Kand. P.W. van Lunteren, Hoenderloo
Kand. N. de Graaf, Apeldoorn

Vieren en doen. De afgelopen twee zondagen waren we weer voor het eerst op
zondagochtend met elkaar in de kerk. We kijken terug op twee mooie diensten, ondanks dat
we (nog) niet met elkaar mochten zingen. De komende vier zondagen zal ik niet voorgaan,
maar hebben we verschillende gastpredikanten. Aanstaande zondag zal kand. P.W. van
Lunteren voorgaan. De week daarna op 26 juli zal Kand. N. de Graaf voorgaan. We kijken uit
naar mooie zomerse diensten.
Het is jammer dat de gezamenlijke diensten met de Gereformeerde Kerk deze zomer
vanwege corona niet door zullen gaan.
Registratiesysteem. Wij werken met registratiesysteem voor de kerkdiensten. Op onze
website www.dorpskerkwoubrugge.nl vindt u de aanmeldformulieren. 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. Dat mag u ook aan ons doorgeven via het aanmeldformulier, 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.
Dienst thuis meebeleven. De kerkdiensten worden ook live uitgezonden met beeld. Via
YouTube of via de link in de nieuwsbrief of op de website vindt u de uitzending. De online
kindermomenten kunt u ook via die weg vinden.
Kerkopenstelling in juli en augustus. In de zomermaanden zetten we op zaterdag de
kerkdeuren open tussen 11.00 uur en 15.00 uur. 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. We houden natuurlijk rekening met alle
RIVM-maatregelen.
Omzien naar elkaar.
Via het nieuws krijgen we mee dat de coronacrisis voor het grootste deel van de wereld een
nieuw dieptepunt heeft bereikt. We weten niet hoeveel erger het nog zal worden. We leven
ook met deze mensen verder weg mee. En we leven ook mee met de mensen in onze
omgeving. Wilt u in deze vakantieperiode in het bijzonder denken aan de meer eenzame

mensen in uw omgeving? Een kaartje, een bloemetje of een belletje kan veel goeds doen,
zeker voor iemand van wie de kinderen en /of kennissen deze tijd ook weg zijn op vakantie.
Bestuur en Beleid.
Bericht van de diaconie. Op zondag 19 juli is de diaconale collecte bestemd voor De
Regenboog Groep. Blijf binnen, dat is al wekenlang het credo, maar hoe moet dat met de
dak- en thuislozen? De Regenboog Groep doet er alles aan daklozen zoveel mogelijk
stabiliteit te geven en hen in het vizier te houden en te beschermen. In overleg met de GGD
houden zij hun inloophuizen met man en macht open. Natuurlijk wel met maatregelen als
handen wassen, zo nodig temperatuur meten en iedereen op 1 ½ mtr. Om meer daklozen ’s
nachts een slaapplek te geven is er in de inloophuizen kleinschalige nachtopvang ingericht.
Bericht van de missionaire commissie. De opbrengst van de zendingsbussen aan de uitgang
zijn in de maanden juli en augustus voor Hoveraid. De familie van Buuren is voor Hoveraid
werkzaam in Madagaskar.
Hoveraid is een christelijke humanitaire liefdadigheidsinstelling die medische zorg,
gezondheisprogramma's voor de gemeenschap en noodhulp biedt aan geïsoleerde
gemeenschappen. Ze gebruiken de hovercraft en andere middelen om hulp en ontwikkeling
te bieden aan mensen in nood.
Door de corona is ook in Madagaskar het leven verandert, de medische safari zijn een aantal
maanden stil komen te liggen. Ze zijn bezig geweest om in een vluchtelingenkamp waar zeer
weinig voorzieningen zijn en 1300 mensen leven betere hygiënische voorzieningen te
maken. Slaapvertrekken voor mannen en vrouwen apart, toiletten maken van
brandstofdrums, een put beschermen zodat de kinderen er niet in kunnen vallen en het
maken van handen was voorzieningen.
Ze werken ook in deze tijd samen met andere organisaties en kerken, zo hebben ze een
distributie opgezet voor mondkapjes, handwasgel, voedingssupplementen en medicijnen.
Uw zult begrijpen dat ook gezien de overstromingen in januari er nog genoeg werk aan de
winkel is en geld hard nodig is, geeft u aan de deur of via de bank(NL67RABO0371331145 tgv
stichting Hoveraid)
Alvast bedankt.
De miss.comm. Anja Tinga
Vakantie predikant. Dit jaar heb ik vakantie van maandag 20 juli t/m zaterdag 15 augustus.
Eventuele kopij voor het kerkblad kan verzonden worden naar
kerkblad@dorpskerkwoubrugge.nl In dringende pastorale zaken kan contact worden
opgenomen met Jannie van der Leij jannie.vanderleij@outlook.com of 06 1299 3489. Via de
website www.dorpskerkwoubrugge.nl vindt u eventueel ook andere contactadressen.

Hartelijke groet. Na een lang en ingewikkeld seizoen kijk ik uit naar een aantal weken
vakantie. Als u ook nog op vakantie gaat wens ik u vast een hele fijne tijd toe! En voor
iedereen een schitterende en gezonde zomer! In Christus verbonden, ds. Stefan Honing

