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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Dorpskerk Woubrugge

Beste gemeenteleden,
Afgelopen dinsdagavond was er druk ‘appverkeer’ tussen het online team: het
aankondigingsfilmpje van het televisieprogramma ‘Op1’ (NPO 1) werd afgesloten met beelden
van onze dorpskerk. Wat een verrassing! In het programma waren Andries Knevel en Antoine
Bodar te gast om te spreken over (lege) kerken in coronatijd en onlinekerkdiensten. In het
introductiefilmpje was ook Ds. Stefan Honing te zien die de kijkers welkom heette tijdens een
van onze online diensten.
En dan realiseer je je hoe alles de afgelopen tijd veranderd is. We hebben meegemaakt dat er
helemaal geen kerkdiensten mogelijk waren, Pasen en Pinksteren vierden we online en nu
kunnen we wel weer naar de kerk, maar het is toch anders. We zijn er met een kleine groep, we
zingen niet in de kerk, we geven elkaar geen hand. Dingen die vanzelfsprekend waren zijn het
nu door corona niet meer.
En wat gaat het nieuwe seizoen ons brengen? Als kerkenraad gaan we ons hier op 9
september, onze eerste vergadering van dit seizoen, over buigen. De grote vraag is hoe we
gemeente kunnen zijn en blijven nu we elkaar minder zien en nu we beperkt zijn in onze
mogelijkheden en activiteiten.
Heeft u daar ideeën over of wilt u iets anders aan ons kwijt?
Mail dan naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl

KERKDIENSTEN
Kerkdienst 30 augustus 2020
Voorganger: Ds. S.C. (Stefan) Honing
Muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje en organist Kees Spaans
Koster: Jaap Noordam
Welkomcommissie: Corry en Teun van der Eijk, Wilco en Tonja van Termeij
Oppas / Opvang: Jessica Noordam en Corriena Bergsma
Bloemendienst: Gerrie Verboom
Deze zondag lezen we voorlopig voor de laatste keer uit het bijbelboek Handelingen. We lezen
Handelingen 19:13-20. Het is een wonderlijk verhaal: zeven mannen worden behoorlijk
toegetakeld door één andere man. We lezen dat deze man bezeten is door een demon, het is
dus een verpersoonlijking van het kwaad. De mens blijkt niet op te kunnen tegen het kwaad,
zelfs niet wanneer de naam van Jezus wordt aangeroepen. Toch leidt juist dit gebeuren tot een
gegroeid geloof van velen. Hoe kan dit? En wat leert ons dit vandaag voor ons eigen leven?

Kerkdienst 6 september 2020
Voorganger: Mevrouw G.J.H. (Gretha) Bregman-Hoving
Muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje en organist / pianist Johan van
Oeveren
Koster: Rob Vrijenhoek
Welkomcommissie: Marc van der Leij, Kees Kroon, Rob en Anneke Noodelijk
Oppas / Opvang: Jeany v/d Velde en Larissa den Boer
Bloemendienst: Coby Noordam

Kerkdienst thuis
Voor beide diensten geldt dat u rechtstreeks kunt meeluisteren via de kerkomroep en
meekijken via ons Youtube kanaal Dat kan ook op een later moment via onze website.
De orde van dienst vindt u hier.

COLLECTEN
Zondag 30 augustus is de collecte bestemd voor het werk
van de kerkrentmeesters.
Zondag 6 september wordt er gecollecteerd voor de
diaconie en het werk van de kerkrentmeesters.
De opbrengst van de diaconale collecte is bestemd voor
Diaconaal Centrum De Bakkerij, gelegen midden in
Leiden aan de Oude Rijn. Dit is al eeuwenlang een plek
waar hulp gegeven wordt aan (arme) Leidenaren, vanuit de
kerken. Sinds de 17e eeuw was hier de Armenbakkerij,
waar brood werd gebakken voor de armen. Tegenwoordig
is Diaconaal Centrum De Bakkerij een modern kerkelijk
centrum voor hulp en dienstverlening. De Diaconie Protestantse Gemeente en de R.K. Diaconie
Leiden geven vanuit de kerken hulp aan ieder die dat nodig heeft, dichtbij en ver weg, voor korte
of langere duur. Helpt u mee?
De opbrengst van de deurbussen is in de zomermaanden voor de familie Van Buuren, zij zijn
werkzaam voor Hoveraid in Madagaskar.
In de maand september is de opbrengst van de deurbussen voor de familie Poot, zij werken
voor operatie Mobilisatie in Italië. Op zondag 6 september zal Marjolein Poot iets vertellen
over hun werk.
Een bijdrage geven aan de collecten kan in de manden bij de uitgang, via de app kerkgeld of
via deze link (Ideal)
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 kinderonline-dienst met Ds. Stefan Honing hier op
onze website.
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.Hierin staan onder andere puzzels en
kleurplaten. De boekjes liggen bij beide
ingangen. 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 (basisschoolleeftijd) en hun ouders die thuis aan de slag willen, is het materiaal
van Kind op Zondag online beschikbaar.
Op onze website staat Bijbel Basics @Home: leeswijzer werkbladen

BERICHT VAN DE JONGERENCLUBS
Start nieuwe clubseizoen: Op zaterdagavond 19
september om 19.00 uur is de aftrap van het nieuwe
clubseizoen. Zet deze datum vast in je agenda en houd
deze avond vrij want het wordt zeker weer super
gezellig!!! Wat we precies gaan doen, hoor je een week
van te voren. UIteraard houden we bij de invulling
rekening met het weer en de corona-maatregelen.
Ook je vrienden zijn van harte welkom. Nodig ze vast uit
en neem ze mee!
Tot 19 september!
Leiding van Rock Solid, Solid Friends en Friends Unlimited

KERKDIENSTEN IN AUGUSTUS
EN SEPTEMBER
Elke zondag is er een kerkdienst 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.
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. Het aanmeldformulier vindt u hier. 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: Cameraman/vrouw gezocht
We herhalen het nog maar een keertje: we zijn dringend op zoek naar een 2e
cameraman/vrouw. Ervaring is niet nodig: alles valt te leren! 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).
Zanggroepje: meedoen?
Het is heel fijn dat de muzikale ondersteuning tijdens de kerkdiensten wordt verzorgd door een
aantal gemeenteleden. Zeker nu we als gemeente zelf nog niet mogen zingen. 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).
Oppasdienst: Wie helpt mee?
Elke week is er oppasdienst voor de allerkleinsten in Immanuel. In deze coronatijd is dit
uitgebreid met opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Het begint wat lastig te worden
om het rooster rond te krijgen, dus we zijn op zoek naar nieuwe enthousiaste ‘oppassers’.
Jongeren vanaf 13/14 jaar zijn ook van harte welkom om mee te draaien in het oppasrooster!
Aanmelden kan door een mail te sturen naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl.

GEMEENTENIEUWS

Lief en leed uit de gemeente
Bloemen
De bloemen van zondag 16 augustus zijn met een
hartelijke groet en bemoediging van de gemeente
gegaan naar Ed Basie, die herstellende is van een
operatie. De bloemen van zondag 23 augustus zijn
gebracht bij Hans en Marja Postmus als blijk van
medeleven van de gemeente, nu hun
(schoon)moeder en oma, mevrouw Van EgmondKlomp, op 17 augustus is overleden.
Jarigen (80+)
De heer A. Muller (Bateweg 7, 2481 AL) hoopt op 29 augustus 90 jaar te worden.
Op 1 september is mevrouw J. Kinkel-van Leeuwen (Cornelis Kempenaarlaan 43, 2481 XA)
jarig, zij wordt 84 jaar.
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Pastoraat
We leven mee met de heer Piet Groot (Comriekade 4; 2481 AD) die momenteel voor
behandeling in het ziekenhuis verblijft.
Het is belangrijk dat we in deze tijd, waarin we elkaar niet ‘zomaar’ tegenkomen, naar elkaar
omzien. Dat kan bijvoorbeeld met een kaartje, telefoontje of muzikale groet. Mocht u ons nodig
hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de dominee, één van de ouderlingen of
pastoraal medewerkers.

Ander nieuws uit de gemeente
Kerkopenstelling op 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. Op sommige
zaterdagen was het gezellig druk, op andere zaterdagen heel rustig. Komende zaterdag, 29
augustus, is alweer de laatste keer. Leen en Coby Noordam zijn dan gastheer / vrouw.
Kerkomroep / kerkradio uitzending op donderdagavond 3 en 10 september
Elke donderdagavond van 18.15-19.30 uur is er een uitzending van de kerkomroep. Wilt u
een verzoeknummer voor iemand aanvragen? Dat kan bij Wienus Grandia: 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).
Kerkelijk bureau
Met ingang van 1 september is het kerkelijk bureau gevestigd op Vrouwgeestweg 12, 2481 KN
Woubrugge.
Voor collectebonnen kunt u niet meer terecht bij het kantoor van RegioBank. Graag bestellen
via de website of telefonisch 517093 bij Eb van de Vechte. De bonnen worden bij u thuis
gebracht.
Jaarplan Dorpskerk Woubrugge 2020-2021
Met de startzondag beginnen we ook met het nieuwe seizoen. Het zal door de
coronamaatregelen anders worden dan we gewend zijn. Maar ook met alle beperkingen kunnen
en willen we samen gemeente zijn. De kerkenraad heeft in de juli-vergadering het jaarplan voor
het nieuwe seizoen vastgesteld. U vindt het hier op onze website!

Startzondag 13 september
Afgelopen week heeft u per mail (of in de
brievenbus) bericht gekregen over de gezamenlijke
startzondag op 13 september. Deze informatie
kunt u ook vinden op onze website. De
voorbereidingscommissie heeft er een mooi en
afwisselend programma van gemaakt met als thema
‘Het goede leven’ (jaarthema PKN). Het is een soort
kerkenpad langs 3 kerken: het kerkje aan de Does in
Hoogmade, de Gereformeerde kerk en onze
Dorpskerk en er is voor jong en oud van alles te
doen en te beleven. We hopen dat u er bij bent!
Aanmelden kan tot uiterlijk 1 september via de
website.

Tot slot....
…..sluiten we af met de woorden van Lied 216
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
Dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Goede weken toegewenst!

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u scriba@dorpskerkwoubrugge.nl toe aan uw adresboek.

