De tweewekelijkse nieuwsbrief van Dorpskerk Woubrugge 14 augustus 2020
Beste gemeenteleden,
Hittegolf of niet: het is weer tijd voor de nieuwsbrief!
Aan alles merken we dat het vakantietijd is: de vergaderingen liggen stil, gemeenteleden zijn op
vakantie (veelal in eigen land horen we) en het is tropisch warm!
Ook in deze zomertijd is er elke week een kerkdienst. Fijn dat steeds meer mensen naar de dienst
komen: we begonnen in juli met zo’n 30 kerkgangers en inmiddels zitten we op ongeveer 60 mensen.
We zien dat het goed gaat met de maatregelen die we getroffen hebben en we horen van kerkgangers
dat ze zich veilig voelen in de kerk. Wilt u naar de kerk komen? Van harte welkom! Denkt u er wel aan
zich vooraf aan te melden?
Thuis (of op uw vakantieadres) meekijken en luisteren kan natuurlijk ook! Het onlineteam zorgt er
voor dat de kerkdienst rechtstreeks wordt uitgezonden. Fijn dat dit elke week weer lukt!
Komende zondag is onze predikant, Stefan Honing, weer terug van vakantie. We hopen dat hij, samen
met Laurien en Josefien, fijne weken gehad heeft.
Heeft u een berichtje voor de nieuwsbrief of wilt u iets anders aan ons kwijt? Mail dan naar
scriba@dorpskerkwoubrugge.nl

KERKDIENSTEN
Kerkdienst 16 augustus 2020
• Voorganger: Ds. S.C. (Stefan) Honing
• Muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje en organist / pianist Johan van
Oeveren
• Koster: Teun van der Eijk
• Welkomcommissie: Corry van der Eijk, Monique van ’t Wout, Piet en Gerrie Verboom
• Oppas / Opvang: Corinne Roosemalen en Renske Grandia
• Bloemendienst: Coby Noordam
Aanstaande zondag lezen we Handelingen 14:8-20. Het is een opvallend verhaal tijdens de
zogenaamde eerste zendingsreis van Paulus. Eerst worden Barnabas en Paulus bijna als goden
vereerd, maar het verhaal eindigt ermee dat deze zelfde mensen Paulus stenigen. Het is een verhaal
dat ook duidelijke verbindingen heeft met de Griekse mythologie en de afgoden van toen. Het laat
ons daardoor ook kijken naar onze eigen afgoden. Hebben we die, en zo ja, wie zijn dat? Kunnen we
loskomen van ze?
De orde van dienst met liedteksten is bijgevoegd. Voor de liturgie van 23 augustus: zie website.
Kerkdienst 23 augustus 2020: Doopdienst
• Voorgangers: Ds. S.C. (Stefan) Honing en Ds. M.H. (Martin) Bil uit Dodewaard
• In deze dienst wordt Marah Sarah, dochter van Arjen en Jeannette van der Baan-Bil en zusje
van Hannah, gedoopt.
• Muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje en organist / pianist André van
‘t Wout
• Koster: Peter Buis
• Welkomcommissie: Liesbeth Hijzelendoorn, Coby Noordam, Jan en Anja Tinga
• Oppas / Opvang: Jessica Noordam en Rita van Rijn
• Bloemendienst: Coby Noordam

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 16 augustus is de collecte bestemd voor het werk van
de kerkrentmeesters.
Zondag 23 augustus wordt er gecollecteerd voor de diaconie en
het werk van de kerkrentmeesters.
De opbrengst van de diaconale collecte is bestemd voor Noodhulp aan Beiroet / Kerk in Actie. Door de
enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker honderd doden en duizenden gewonden gevallen,
de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al
onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp
gestart via het internationale kerkelijk netwerk en de eigen partners ter plekke. Helpt u mee?
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 AUGUSTUS EN SEPTEMBER
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 op elk gewenst moment 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. 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
In de vorige nieuwsbrief stond een oproepje voor een 2e cameraman/vrouw. Die oproep staat nog
steeds! Vindt u het ook belangrijk dat onze kerkdiensten rechtstreeks uitgezonden worden en wilt u
daaraan meehelpen? Neem dan contact op met Eb van de Vechte (kb@dorpskerkwoubrugge.nl).
Zanggroep: meedoen?
Nu we nog niet als gemeente kunnen zingen, is het heel fijn dat de muzikale ondersteuning tijdens de
kerkdiensten wordt verzorgd door een aantal gemeenteleden. Het klinkt elke week weer prachtig!
Wekelijks zingt een wisselend samengesteld zanggroepje de liederen die op de liturgie staan. Wilt u
ook 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 2 augustus zijn met een hartelijke groet van de gemeente gebracht bij
mevrouw Heleen van der Rest. De bloemen van zondag 9 augustus waren voor de bewoners van
Woudsoord.
Huwelijksjubileum
Op 20 augustus zijn Gijs en Elly Vrolijk (Gerbrand Swartlaan 44, 2481 AK) vijftig jaar getrouwd. Van
harte gefeliciteerd met dit gouden jubileum!
Zegen (een gedicht van Sytze de Vries)
Dat de genade van God
Dat de liefde van Christus
voor jullie is en blijft
voor jullie is en blijft
dauw op het land,
gloed die warmt,
de zon in de ochtend.
vuur dat aaneensmeedt.
Dat de Geest
in jullie huis is en blijft
de wind die waait, adem die leven geeft,
het zachte suizen dat troost.
Jarigen (80+)
Op 14 augustus is mevrouw F.C. Angenent-van Beem (Gerbrand Swartlaan 5, 2481 AH) jarig, zij wordt
dan 81 jaar.
Mevrouw G. Muller-Verkade (Batehof 10, 2481 AP) is op 24 augustus jarig en wordt dan 85 jaar.
Op 28 augustus zijn er twee jarigen: de heer P. Slingerland (Gerbrand Swartlaan 26, 2481 AJ) hoopt
dan 86 jaar te worden en mevrouw J. van der Wel-Domburg (Van Woudeweg 2, K103, 2481 XN) wordt
die dag 88 jaar.
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Pastoraat
We leven mee met Peter Jan van der Laan (Woonzorgpark Willem van den Bergh, Druivenhof 5, 2201
ZZ Noordwijk) die een moeilijke tijd doormaakt.
Laten we als gemeente omzien naar mensen die eenzaam zijn of te maken hebben met zorgen en
verdriet. Een telefoontje, een kaartje of muzikale groet kan veel goeds teweegbrengen. Mocht u ons

nodig hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de dominee (na 15 augustus), 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 wandelaars,
fietsers, bootjesmensen en voor gemeenteleden en dorpsgenoten. Van harte welkom!
Op 15 augustus zijn Teun en Rita van Rijn gastheer / vrouw.
Op 22 augustus zijn Klaas Grandia en Rita Lekx gastheer / vrouw.
Kerkomroep / kerkradio uitzending op donderdagavond 13, 20 en 27 augustus
Wienus Grandia verzorgt elke donderdagavond van 18.15-19.30 uur een uitzending van de
kerkomroep. Dat wordt zeer gewaardeerd door een trouwe groep luisteraars! Wilt u
een verzoeknummer voor iemand 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).
Johan van Oeveren - vaste organist Dorpskerk
De kerkrentmeesters en de kerkenraad zijn verheugd te kunnen melden dat vanaf 1 september 2020
Johan van Oeveren onze vaste organist wordt. Deze functie houdt in dat hij contactpersoon is voor de
andere organisten en zorg draagt voor het organistenrooster, zich laat betrekken bij de invulling en
verdere ontwikkeling van de liturgie en adviseert over het organiseren van concerten in onze kerk.
Voor in de agenda: startzondag op 13 september
De voorbereidingscommissie is druk bezig met het programma voor de startzondag op 13 september
met als thema ‘Het goede leven’ (jaarthema PKN). Het wordt een soort kerkenpad langs 3 kerken: het
kerkje aan de Does in Hoogmade, de Gereformeerde kerk en onze Dorpskerk. Er zal voor jong en oud
van alles te doen en te beleven zijn. Zet u dit vast in de agenda? Meer informatie over het programma
en hoe u zich kunt aanmelden volgt!

Tot slot…
….sluiten we af met een zegenbede:
Ga met Hem
Dat Zijn zegen met je mee gaat,
dat je uit Zijn liefde leeft.
Dat Zijn vrede je zal dragen,
Zijn nabijheid krachten geeft.
Dat Zijn blijdschap heel dichtbij is,
dat Zijn troost je nooit verlaat.
Dat Zijn armen om je heen zijn,
Zijn genade met je gaat.
Goede weken toegewenst!

