Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
2 augustus 9:30
9 augustus 9:30

Prop. M.W. Gehrels, Amsterdam
Ds. J. Henzen, Wateringen

Vieren en doen.
De komende twee zondagen zijn er gastpredikanten. Aanstaande zondag 2 augustus hoopt
prop. Gehrels uit Amsterdam voor te gaan. Zij is al een keer eerder bij ons geweest. De week
daarna op zondag 9 augustus gaat ds. Henzen voor. Hij is een goede bekende en het is fijn
dat hij weer bij ons wil voorgaan. Alvast goede diensten toegewenst!
Aanmelden voor kerkdienst. Wij werken met een registratiesysteem voor de kerkdiensten.
Op onze website www.dorpskerkwoubrugge.nl vindt u de aanmeldformulieren. Er is geen
sluitingsdatum, dus u kunt zich te allen tijde aanmelden.
U krijgt op vrijdagavond 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.
Dienst thuis meebeleven. De kerkdiensten worden ook live uitgezonden met beeld. Via
YouTube Dorpskerk Woubrugge of op onze website vindt u de uitzending. Later terugkijken
kan ook via onze website. De online kindermomenten kunt u hier ook 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 of gewoon even in de kerk willen zijn. Van harte welkom!
Uitzending op donderdagavond. In tegenstelling tot wat in de laatste nieuwsbrief staat is er
op donderdagavond 30 juli wel een uitzending van de kerkomroep.
Startzondag 13 september.
Vanwege corona zal ook het startweekend dit jaar een andere invulling krijgen dan
gewoonlijk. De startweekendcommissie heeft een mooi, gezellig en inspirerend programma
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. Het is fijn dat we 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!

Nieuwe Alpha van start in Hoogmade
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. Alpha is een introductie in het
christelijk geloof die ook in Hoogmade wordt aangeboden. Wereldwijd hebben ruim 25
miljoen mensen in 169 landen een Alpha gevolgd.
Op 22 september gaat een Alpha van start. In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten
ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt. Is er meer? Waarom stierf
Jezus? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons? Wat doet de heilige Geest? Dat zijn een paar
van de vele vragen die op deze avonden aan de orde komen. Elke avond begint met een
lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal. Elke
bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover de Alpha-deelnemers doorpraten
in kleine gespreksgroepen.
De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven van 18:30 uur tot circa 21:00-21:30 uur
in de kerkzaal van de Protestantse Kerk, Vissersweg 1a in Hoogmade. In Nederland hebben
ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd. Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig bent; je
bent van harte welkom!
Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige,
leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen. Kijk voor meer informatie op
alphacursus.nl of facebook.com/AlphaWoubruggeHoogmade of mail naar
alphaWouHoo@gmail.com.
We organiseren deze Alpha cursus samen met de Gereformeerde Kerk, de Protestantse
Gemeente Hoogmade-Rijpwetering, en de Rooms-Katholieke kerk van HoogmadeWoubrugge. We hopen op veel deelnemers, zowel mensen die al veel van het geloof weten
en misschien al hun leven in de kerk komen als mensen voor wie het allemaal nog compleet
nieuw is. Van harte welkom!
Omzien naar elkaar.
Meeleven. We leven mee met Anja van Staden-de Rijk (Van Leeuwenhoekweg 6, 2731AB
Benthuizen) die onlangs is gevallen. Zij is nu thuis herstellende van haar verwondingen.
Beterschap!
Paaskaars. Op zondag 5 juli brandde voor het eerst de nieuwe Paaskaars in onze Dorpskerk.
Het is goed gebruik dat we de ‘oude’ Paaskaars aan een gemeentelid geven die in een
moeilijke of bijzondere situatie zit. Dit jaar is de Paarskaars overhandigd aan Nies de Jeu.

Dank. Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de bloemen, kaarten en telefoontjes
die ik heb gekregen na mijn ontslag uit het ziekenhuis. Ik hoop nu op een goed herstel zodat
we elkaar weer tegen kunnen komen in de kerk.
Hartelijke groeten, Wim Maassen
Bedankt. Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en muzikale
felicitaties die we mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. Veel dank
hiervoor! “Groot is uw trouw o Heer, iedere dag aan ons betoond”.
Teun en Rita van Rijn
Bestuur en Beleid.
Bericht van de diaconie. Op zondag 9 augustus is de diaconale collecte bestemd voor Timon
Thuis. Elke jongere is weleens lastig, maar wat als je er samen écht niet meer uitkomt, als
thuis wonen geen optie meer is? Helaas zijn er veel jongeren, die vanaf het moment dat zij
niet thuis kunnen wonen, van plek naar plek gaan. Zo gewoon mogelijk en in hun eigen
omgeving hulp ontvangen, dat is één van de belangrijkste dingen voor jongeren. Het
Perspectief Huis van Timon biedt een warme en veilige plek waar jongeren tussen de 14 -18
jaar kunnen toewerken naar zelfstandigheid. Helpt u ook mee?
Opbrengst verjaardagbussen. De verjaardagbussen hebben over het 1e halfjaar van 2020 het
mooie bedrag te zien gegeven van € 587,57: bijna het bedrag van het 1e halfjaar van vorig
jaar. Alle jarigen die daaraan hebben bijgedragen hartelijk bedankt.
Vakantie predikant. Onze predikant ds. Stefan Honing geniet tot en met zaterdag 15
augustus van een welverdiende vakantie. In dringende pastorale gevallen kunt u contact
opnemen met Jannie van der Leij (jannie.vanderleij@outlook.com / 06 1299 3489). Voor
overige zaken kunt u terecht bij de scriba (scriba@dorpskerkwoubrugge.nl). Kopij voor het
kerkblad kan gestuurd worden naar kerkblad@dorpskerkwoubrugge.nl
Tot slot. Een zomerse groet van de kerkenraad, Marianne Zandstra, scriba

