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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Dorpskerk Woubrugge

Beste gemeenteleden,
Komende zondag beginnen we het nieuwe seizoen met onze startzondag. Vanwege de
coronamaatregelen krijgt dit een andere invulling dan we gewend zijn. De
voorbereidingscommissie heeft creatief nagedacht en er is een gevarieerd
‘kerkenpadprogramma’ gemaakt langs drie kerken: de Gereformeerde kerk, het Kerkje aan de
Does en onze Dorpskerk. We hopen u te zien!
Hoe het nieuwe seizoen er verder uit gaat zien? Een aantal activiteiten gaat, al dan niet in
aangepaste vorm, weer van start. De jongerenclubs trappen het nieuwe seizoen af op 19
september, we starten met een Alpha-cursus op 22 september (er is nog plek!), de catechisaties
beginnen weer in oktober en ds. Stefan Honing heeft plannen voor een bijbelkring. Vanaf 20
september gaan we weer beginnen met de kindernevendienst en een aantal bijzondere
diensten (belijdenis, afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers), die vanwege corona zijn
uitgesteld, hopen we in de komende periode te kunnen houden.
Maar er is ook nog veel onzeker. Misschien komen er nieuwe initiatieven (laat het vooral weten
als u ideeën hebt of iets wilt opzetten) of kunnen we ‘oude’ activiteiten in een nieuw
‘coronaproof’ jasje steken. Zodra we meer weten, hoort u van ons!
Heeft u ideeën of suggesties? Of wilt u iets anders aan ons kwijt?
Mail dan naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl

KERKDIENSTEN
Startzondag 13 september; 9.30 uur Opening in Dorpskerk (ingang waterkant)
Thema: Het goede leven
Voorgangers: Ds. S.C. (Stefan) Honing en Ds. C.R. (Carolina) Koops-Verdoes
Organist: Johan van Oeveren
Koster: Rob Noodelijk
Welkomcommissie: wordt verzorgd door organisatie startzondag
Geen Oppas / Opvang / KND
Bloemendienst: Marjanne Boer
Vanaf 9.30 uur zijn er allerlei activiteiten in de Dorpskerk, Immanuel, de Gereformeerde Kerk,
het Kerkje aan de Does en het Kompas (Hoogmade). Als u zich heeft aangemeld, heeft u
inmiddels bericht gekregen. Meer informatie vindt u op de website.

Kerkdienst 20 september 2020
Voorganger: Ds. B. (Bas) Brunt uit Alphen aan den Rijn
Muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje en organist Kees Spaans
Koster: Koster: Wilco van Termeij
Welkomcommissie: Monique en Annika Kinkel, Jan en Nicoline van Rijn
Oppas: Afike en Naomi de Rijk
KND: Irma Oosterom en Matthijs Pont
Bloemendienst: Wilco van Termeij

Kerkdienst thuis
Voor zowel de opening van de startzondag en het gedeelte in de Dorpskerk (9.30-10.00 uur) als
voor de dienst op 20 september 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.
Voor startzondag kan het gedeelte van de Gereformeerde Kerk op hun Youtube kanaal bekeken
worden vanaf 11:20 uur, met daarna de afsluiting om 11:40 uur.
De orde van dienst voor 20 september vindt u hier.

COLLECTEN
Zondag 13 september is de collecte bestemd voor het
werk van de kerkrentmeesters en voor de organisatie
van de startzondag.
Zondag 20 september wordt er gecollecteerd voor het
werk van de kerkrentmeesters en voor energie van de
gebouwen.
In de maand september is de opbrengst van de
deurbussen voor Operatie Mobilisatie.
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.
Oppas
Vanaf zondag 20 september is er oppas in
Immanuel voor de jongste kinderen.
Kindernevendienst
Vanaf zondag 20 september beginnen we weer
met de Kindernevendienst. Vanaf 9.15 uur zijn
kinderen in de basisschooolleeftijd welkom op
de jeugdzolder van Immanuel. Zij blijven
gedurende de gehele dienst in Immanuel en kunnen na afloop daar weer opgehaald worden.
Voorlopig zal er 1 groep zijn voor alle leeftijden. Wilt u het op het aanmeldformulier vermelden
als u gebruik wilt maken van de kindernevendienst?
Kinderen in de kerk
Voor kinderen die naar de kerk gaan zijn er bij beide ingangen boekjes beschikbaar waarin
kinderen geduende de dienst in kunnen werken. Graag zelf kleurtjes en een pen meenemen.
Verwerkingsmateriaal
Voor kinderen (basisschoolleeftijd) en hun ouders die thuis aan de slag willen, is het materiaal
van Kind op Zondag online beschikbaar.

BERICHT VAN DE JONGERENCLUBS
Start nieuwe clubseizoen: Op zaterdagavond 19
september om 19.00 uur is de aftrap van het nieuwe
clubseizoen. Dus houd deze avond vrij want het wordt
zeker weer super gezellig!!! Je krijgt nog bericht over het
programma. Uiteraard houden we bij de invulling
rekening met het weer en de corona-maatregelen.
Iedereen is van harte welkom, dus neem vooral je
vrienden mee!
Tot 19 september!
Leiding van Rock Solid, Solid Friends en Friends Unlimited

KERKDIENSTEN IN 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. Tot nu toe hebben
we het maximum aantal kerkgangers nog niet bereikt, dus er is voldoende plaats. Meldt u zich
wel van te voren aan? 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
In de vorige nieuwsbrief stond een oproep voor een 2e cameraman/vrouw. We zijn blij om te
kunnen melden dat Erik Bergsma het onlineteam komt versterken!
Zanggroepje: meedoen?
Voorlopig gaan we door met de muzikale ondersteuning door een zanggroepje, bestaand uit
een wisselend aantal gemeenteleden. Heel fijn dat we zulke muzikale gemeenteleden in ons
midden hebben. Houdt u van zingen en 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 30 augustus zijn met een
hartelijke groet en felicitatie van de gemeente
gegaan naar de heer en mevrouw Gijs en Elly Vrolijk
ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijksjubileum.
De bloemen van zondag 6 september zijn met een
hartelijke groet en bemoediging gebracht bij de heer
Piet Groot, vanwege zijn verblijf in het ziekenhuis.
Jarigen (80+)
Op 13 september is de heer J Timmers (Wilgenhof 35, 2481 LW) jarig, hij wordt 80 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, in afwachting van verdere
behandeling, weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis en met mevrouw Gerda NoordamOudshoorn (Boddens Hosangweg 63, 2481 KX) die vorige week is geopereerd aan een
beenbreuk.
Laten we als gemeente naar elkaar blijven omzien, 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
Ambtsdragers
Eerder dit jaar hebben we u geïnformeerd over vertrekkende ambtsdragers (ouderling Hans
Grandia en diaken Nies de Jeu), ambtsdragers die zich beschikbaar hebben gesteld voor een
nieuwe termijn (ouderling-kerkrentmeester Arnt-Friso de Bruijn en diaken Joost Lekkerkerker)
en hebben we u gevraagd te komen met voordrachten voor een ouderling en diaken. Door de
coronacrisis is dit allemaal in de vertraging gekomen en is ook de afscheids- en
(her)bevestigingsdienst uitgesteld. Gelukkig kunnen we de draad nu weer oppakken.
De kerkenraad is verheugd u te kunnen melden dat in de vacature voor ouderling is
voorgedragen Arjen van der Baan. Aangezien er één voordracht is ontvangen hoeft er geen
stemming gehouden te worden en is de voorgedragen persoon door de kerkenraad in zijn ambt
benoemd. Hij heeft tot en met zaterdag 26 september de tijd om te beslissen of hij zijn
benoeming aanvaardt.
Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van de gekozene
dienen uiterlijk ook tot en met 26 september schriftelijk en ondertekend bij de scriba van de
kerkenraad te worden ingediend.
Wij bevelen Arjen van der Baan in uw voorbede aan en wensen hem veel sterkte en Gods
leiding toe bij het nemen van zijn beslissing.
Voor de ambtsdragers die herkiesbaar zijn, zijn geen tegenkandidaten ingediend. De vacature
voor diaken staat nog open.
We hebben u in het voorjaar ook geïnformeerd dat pastoraal medewerkers Tiny Molenaar en
Gerrie Maassen afscheid zullen nemen. De kerkenraad is blij dat Nel van der Berg het pastoraal
team komt versterken.
De afscheids- en (her)bevestigingsdienst staat vooralsnog gepland op zondag 4 oktober
aanstaande.
Alpha-cursus Hoogmade-Woubrugge start op 22 september
Op dinsdag 22 september begint de Alpha-cursus. Deze wordt georganiseerd door de kerken in
Hoogmade en Woubrugge en zal dit jaar plaatsvinden in het Kerkje aan de Does in Hoogmade.
De organisatie hoopt op een mooie tijd met elkaar waarin de deelnemers het geloof (beter) leren
kennen. Wilt u ook meedoen? Van harte welkom! Meer informatie vindt u op onze website en
aanmelden kan bij ds. Stefan Honing.
Kerkomroep / kerkradio uitzending op donderdagavond 17 en 24 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).

Open monumentendag 12 september:
Dorpskerk open van 10.00-16.00 uur
Op zaterdag 12 september is het weer Open
Monumentendag. Het gaat dit jaar vanwege de
coronamaatregelen iets anders dan voorgaande
jaren. Dus geen (antiek) busvervoer in Kaag en
Braassem, maar een fietsroute. Deze vindt u op
de website van Kaag en Braassem. Onze
Dorpskerk is een van de monumenten op de
route. Van harte welkom!

Tot slot....
…..sluiten we af met de woorden van Psalm 1
in een bewerking van The Psalm Project
(ook hier te beluisteren)
Heer, U prijst mijn ziel gelukkig
als ik luister naar Uw raad.
Niet naar die van hen die zeggen
dat U niet bestaat.
Als een boom die staat aan ’t water,
ieder jaar zijn vruchten geeft,
mag ik in U groeien, bloeien,
U die leven geeft.
Heer U zegent hen die horen
naar Uw wil, naar Uw gebod,
vreugde vinden in Uw woorden,
vriendelijk is hun lot.
Heer, U bent mijn God.
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.

