De wekelijkse nieuwsbrief van Dorpskerk Woubrugge 10 juli 2020

Beste gemeenteleden,
Afgelopen zondag was de eerste keer in 4 maanden tijd dat we een kerkdienst konden houden in onze
Dorpskerk. Het was fijn om weer samen te komen en het bleek ook prima te gaan met de 1,5 meter
afstand. Helaas hadden we een storing in de kerkomroep waardoor de dienst niet via de kerktelefoon
te beluisteren was. Als het goed is, is dat komende zondag opgelost.
De live stream via internet werkte wel (alleen niet via de link in de nieuwsbrief), maar als u heeft
meegekeken heeft u gezien dat er hier en daar nog wat misging. De afgelopen dagen heeft het online
team er weer flink tijd in gestopt en we rekenen er op dat de meeste kinderziektes er nu uit zijn.
Het niet-zingen hebben we de afgelopen keer opgelost met muziek (piano / orgel) en declamatie. Daar
hebben we positieve reacties op gehad. De PKN heeft deze week het protocol ‘Zingen tijdens de
kerkdienst’ uitgebracht. Onder bepaalde condities lijkt gemeentezang weer mogelijk te zijn. Onze
kerkenraad vergadert komende woensdag en zal zich hier over buigen. Wat volgens de regels is
toegestaan, is werken met ‘voorzangers’. Dat gaan we doen en we zijn blij dat een aantal leden van
Voices of Bliss de kerkdienst muzikaal zal opluisteren.
U bent van harte welkom om de kerkdienst in onze Dorpskerk bij te wonen. Wilt u zich van te voren
wel even aanmelden? Voor kinderen die naar de kerk komen zijn er, in plaats van de
kindernevendienst, boekjes met puzzels, kleurplaten e.d. om tijdens de dienst in te werken. Verderop
in de nieuwsbrief leest u hier meer over en ook over hoe u zich kunt aanmelden.
Vindt u het bijwonen van een dienst nog niet prettig, maar wilt u wel even in de kerk zijn? Dan kunt u
terecht op zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur. In de zomermaanden zetten we elke zaterdag de
kerkdeuren open. Wees welkom!
Wilt u iets aan ons kwijt? Stuur dan een mail naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl

KERKDIENSTEN
Kerkdienst 12 juli 2020
• Voorganger: Ds. Stefan Honing.
• Muzikale medewerking wordt verleend door Marc van der Leij, Rob Noodelijk en André
Oosterom, Marleen Roodsant en organist / pianist André van ’t Wout
• Koster: Marten den Boer
• Welkomcommissie: Liesbeth Hijzelendoorn, Coby Noordam, Jan en Anja Tinga
• Oppas / Opvang: Larissa den Boer en Evelien Grandia
• Bloemendienst: Wilco van Termeij

Deze zondag lezen we Handelingen 12:1-17. We lezen daar over een gebed dat verhoord wordt,
maar daar had eigenlijk helemaal niemand rekening mee gehouden. Dat is behoorlijk vreemd,
ergens voor bidden, maar niet geloven dat het vervolgens ook gebeurt. Toch luistert God wel naar
onze gebeden, in dit geval verhoort Hij het ook.
Wat heeft dit met geloven en twijfelen te maken?
U kunt rechtstreeks meeluisteren via de kerkomroep www.kerkomroep.nl en (onder voorbehoud)
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 orde van dienst met liedteksten is bijgevoegd.
COLLECTEN
Komende zondag wordt er aan de uitgang gecollecteerd voor het werk van
de kerkrentmeesters.
Een bijdrage geven aan de collecten kan in de manden bij de uitgang van
de kerk of via de 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.

VOOR DE KINDEREN
Kinder-online-dienst
Vanaf zaterdag 20.00 uur staat de kinder-online-dienst met Ds. Stefan Honing op onze website:
https://www.dorpskerkwoubrugge.nl/corona/
Kinderen in de kerk
Door de leiding van de kindernevendienst en de groep
ouders van jonge kinderen zijn boekjes gemaakt voor de
kinderen die naar de kerk gaan. Zo kunnen zij tijdens de
kerkdienst actief bezig zijn met verwerkingsmateriaal.
Nemen jullie wel zelf kleurtjes en een pen mee?
Kinderen bij de oppas / opvang
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd die naar de opvang in Immanuel gaan is verwerkingsmateriaal
aanwezig van Bijbel Basics@Home.

Verwerkingsmateriaal
Voor kinderen en hun ouders die thuis aan de slag willen, staat het materiaal van
Kind op Zondag online. Het materiaal van Bijbel Basics @ Home staat op onze website.

KERKDIENSTEN IN JULI EN AUGUSTUS
Gelukkig kunnen we weer diensten houden in onze
Dorpskerk. We houden ons daarbij 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. Of doorgeven aan uw
wijkouderling – pastoraal medewerker. 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 14.00 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. De welkomcommissie heeft dat overzicht ook en
mag alleen mensen binnenlaten die op de lijst staan.

GEMEENTENIEUWS
Lief en leed uit de gemeente
Bloemen
De bloemen van afgelopen zondag zijn met een hartelijke groet en felicitatie van de gemeente
bezorgd bij mevrouw Kinkel-Klomp: zij is op 1 juli 96 jaar geworden.
Jarigen (80+)
Op 15 juli is de heer J. Stigter (Uranusstraat 626, 2402 CG, Alphen aan den Rijn) jarig, hij wordt 86 jaar.
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Pastoraat
In de zomerperiode gaat het pastoraat gewoon door. Nog steeds vooral via de telefoon en mail. Neem
gerust contact met ons op als u behoefte heeft aan een gesprek of iemand kent die aandacht of hulp
nodig heeft. De dominee, wijkouderlingen en pastoraal medewerkers staan voor u klaar!

Ander nieuws uit de gemeente
Kerkopenstelling op zaterdag 11 juli
In de zomermaanden zetten we op zaterdag de kerkdeuren open tussen 11.00 en 15.00 uur.
Afgelopen zaterdag was de aftrap: helaas was het weer niet best en waren er weinig fietsers en
wandelaars. De bezoekers die er wel waren hebben kunnen genieten van het orgelspel van Marc
Koning. Bedankt daarvoor! Komende zaterdag hopen we op een zonnetje en meer bezoekers.
Iedereen is welkom: geïnteresseerde wandelaars, fietsers, bootjesmensen of gemeenteleden en
dorpsgenoten die gewoon even in de kerk willen zijn en/of een kaarsje willen opsteken.
Gastheer/vrouw zijn Marc en Jannie van der Leij.
Kerkomroep / kerkradio uitzending op donderdagavond 16 juli
Komende donderdag van 18.15-19.30 uur verzorgt Wienus Grandia weer 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 652 (1 en 2):
Zing jubilate voor de Heer,
hemel en aarde, loof uw Vader,
engelen, goden, mens en dier,
sterren en stenen, jubilate!
Zing jubilate, dat is goed,
vogels en vissen, licht en water,
bloemen en bomen, vlees en bloed,
lichaam en ziel, zing jubilate!

Een goede week toegewenst!

