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Vieren en doen. We kijken terug op een mooie doopdienst van afgelopen zondag. Het is
toch altijd weer een bijzonder wanneer iemand gedoopt mag worden. Voor de ouders, voor
de familie en voor de hele gemeente. Doordat de doopouders zelf ook een aantal liederen
zongen was het ook een dienst met een persoonlijke tint, mooi.
Nog een algemene opmerking over de diensten:. Her en der hoor ik van mensen dat ze zich
niet opgeven omdat ze ruimte willen maken voor anderen. Afgelopen zondag bijvoorbeeld
voor de gasten van de doopfamilie. Heel nobel gedacht natuurlijk! Maar ook niet nodig. Bij
het indelen van reserveringen wordt daar zeker rekening mee gehouden. Blijf je dus gewoon
aanmelden zo is het voor iedereen het eerlijkst!
Aankomende zondag hopen we onze serie preken over Handelingen af te sluiten.
Voorafgaande aan mijn vakantie lazen we, ook in het kerk-is-ook-thuis boekje, door het hele
eerste deel van Handelingen heen. Na mijn vakantie pakken we nu van elke zendingsverhaal
van Paulus één verhaal. Zondag dus van het laatste zendingsverhaal. We hopen dan
Handelingen 19:13-20 te lezen.
Volgende week zondag, 6 september, gaat onze gemeentelid Gretha Bregman voor. Fijn dat
dit kan! We kijken uit naar mooie diensten waarin we samen onze relatie met Christus
mogen versterken.
Registratiesysteem. Wij werken met een 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.
Startzondag 13 september.
Vanwege corona zal ook het startweekend dit jaar een andere invulling krijgen dan
gewoonlijk. We hebben een mooi, gezellig en inspirerend programma voor u 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. Als startweekendcommissie
vinden wij het fijn dat we, met het oog op het kerkenpad, 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!
Vorige week heeft u via de mail meer informatie ontvangen en elders in het kerkblad leest u
ook meer over onze invulling op startzondag. Op
https://www.dorpskerkwoubrugge.nl/startzondag leest u meer. Zou u zich via internet of
met het formulier in de brievenbus van Immanuël u uiterlijk 1 september op willen geven?
Er is voldoende ruimte voor aanmeldingen dus we zien ze graag tegemoet!
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!
Jeugdclubs. Het door Corona abrupt afgebroken clubseizoen hebben we op vrijdagavond 19
juli toch nog leuk afgesloten met elkaar.
Het thema was: God gaat altijd met je mee!
En de weg naar het land van melk en honing ging hier door de polder bij de familie de Rijk en
vonden de kinderen een kampvuur met chocomelk en stroopwafels.
We willen op zaterdagavond 19 september om 19.00 uur het nieuwe clubseizoen weer
starten met elkaar.
Hou deze avond dus vrij want het wordt zeker weer super gezellig!!!
De invulling zal afhangen van het weer en de Coronamaatregelen.
Een week van te voren zal verdere informatie gegeven worden.
Ook je vrienden zijn van harte welkom, neem ze dus mee!
Tot 19 september!
Leiding van Rock Solid, Solid Friends en Friends Unlimited
Omzien naar elkaar.
Bericht van overlijden. Mevrouw van Egmond-Klomp is op maandag 17 augustus op 86
jarige leeftijd overleden. De dankdienst voor haar leven heeft vorige week vrijdag 21
augustus plaats gevonden in onze Dorpskerk. Het In Memoriam wordt aanstaande zondag in
de kerk voorgelezen en verschijnt in het volgende kerkblad.
Ziekenhuisopname. Piet Groot (Comriekade 4) is afgelopen maandag in het ziekenhuis
opgenomen voor een behandeling, hij zal enige tijd in het ziekenhuis blijven. We wensen
hem Gods nabijheid toe in deze periode.
Verhuisd. Rob en Gonny Vrijenhoek zijn onlangs verhuisd. Hun nieuwe adres is
Raadhuisstraat 235 in Alpen a/d Rijn. We zijn blij dat zij lid blijven van onze gemeente en we
wensen hen al het goede toe in hun nieuwe woning.
Bedankt. Peter-Jan van der Laan wil iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten die hij
mocht ontvangen, het heeft hem heel goed gedaan. Het gaat gelukkig weer wat beter met
hem.
Bestuur en Beleid.

Bedankt. Ouderling Jannie van der Leij ontving vijftig euro voor het werk van de kerk,
hartelijk dank!
Bericht van de diaconie. Op 6 september is de diaconale collecte tijdens de dienst 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?
Pastorale zaken en kopij kerkblad. Voor pastorale zaken en berichten in het kerkblad kunt u
met mij contact opnemen, tel. 0172-518157 of mijn mailadres: ds@dorpskerkwoubrugge.nl.
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. Stefan Honing

