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Nieuwsbrief Dorpskerk Woubrugge

Beste gemeenteleden,
Het nieuwe seizoen is van start gegaan met een zonnige startzondag! Veel dank aan de
commissie die een leuk en afwisselend ‘kerkenpad’ heeft georganiseerd. Zeker voor herhaling
vatbaar! De dag ervoor was het Open Monumentendag en onze Dorpskerk mocht zich
verheugen in het bezoek van meer dan 100 belangstellenden. Fijn dat een aantal
gemeenteleden deze dag gastheer/vrouw wilde zijn. Volgend jaar doen we weer mee!
Ondertussen gaat het met de corona situatie niet zo goed: we hebben in onze regio te kampen
met een oplopend aantal besmettingen en met aangescherpte maatregelen. Gelukkig gelden
die niet voor kerkdiensten. Versoepelingen zitten er echter niet in en dat betekent dat we
doorgaan op het ingeslagen pad. Maar laten we onze zegeningen tellen: we kunnen naar de
kerk en/of de kerkdienst online meebeleven, we kunnen een aantal activiteiten weer voorzichtig
opstarten (zie onder het kopje jongeren en gemeentenieuws), we zijn afgelopen zondag weer
begonnen met de kindernevendienst (en wat zijn daar mooie dingen gemaakt!) en we zijn blij
met de gemeenteleden die elke zondag de kerkdienst muzikaal opluisteren. En…. u kunt het
rijtje vast wel aanvullen.
Heeft u een berichtje voor deze nieuwsbrief of wilt u iets anders aan ons kwijt?
Mail dan naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl

KERKDIENSTEN
Kerkdienst 27 september 2020: Belijdenisdienst
Voorganger: Ds. S.C. (Stefan) Honing
In deze dienst zal Peter Jan van der Laan belijdenis van het geloof afleggen
Muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje en organist / pianist Johan van
Oeveren
Koster: Arjan van de Velde
Welkomcommissie: Wim en Anja van Staden
Oppas: Marieke en Nienke Hoogeboom
KND: Larissa den Boer en Maaike Hoogeboom
Bloemendienst: Corry van Leersum

Kerkdienst 4 oktober 2020: Afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers
Voorganger: Ds. S.C. (Stefan) Honing
In deze dienst zullen we afscheid nemen van ouderling Hans Grandia, diaken Nies de Jeu
en pastoraal medewerkers Tiny Molenaar en Gerrie Maassen. Arjen van der Baan (onder
voorbehoud van verloop procedure) zal worden bevestigd in het ambt van ouderling. ArntFriso de Bruijn (ouderling-kerkrentmeester) en Joost Lekkerkerker (diaken) zullen worden
herbevestigd. Nel van de Berg wordt pastoraal medewerker.
Muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje en organist /pianist André van
‘t Wout
Koster: Bob Hoogeboom
Welkomcommissie: Piet en Gerrie Verboom
Oppas: Janneke van Wouwe en Vera Hijzelendoorn
KND: Nathan de Rijk en Nine Zandstra
Bloemendienst: Gerrie Verboom

Kerkdienst thuis
Voor beide kerkdiensten 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 27 september is de collecte bestemd voor de diaconie en
het werk van de kerkrentmeesters.
Zondag 4 oktober wordt er gecollecteerd voor Kerk en Israël en
het onderhoud van de gebouwen.
De diaconale collecte op zondag 27 september bestemd voor
Near East Ministry (NEM). Deze christelijke organisatie begeleidt
zendelingen en diaconale werkers naar het Midden Oosten.
Lourens en Rebecca Geuze (inderdaad: broer en schoonzus van
ds. Wim Geuze) ervaren het als een roeping om zich in Israël
zowel voor Palestijnen als voor Joden in te zetten vanuit de liefde van Christus. Lourens maakt
deel uit van het pastoraal team van de Nazareth Trust, die een ziekenhuis in Nazareth runt. De
NEM vraagt van zijn medewerkers dat zij een belangrijk deel van de benodigde fondsen zelf
financieren. De diaconie ondersteunt hen met een vast bedrag gedurende 2 jaar en vraagt de
gemeente of zij hen via deze collecte ook willen ondersteunen. U kunt uw bedrag ook
overmaken op rekeningnr. NL 29 RBRB 0695 9487 09 t.n.v. diaconie Woubrugge o.v.v. Lourens
en Rebecca.
In de maand september is de opbrengst van de deurbussen voor Operatie Mobilisatie.
In de maand oktober gaat de opbrengst van de deurbussen naar Guido en Olga van Iperen,
die werken voor de Stichting Tamulazu in Roemenië. Zij werken daar met jongvolwassenen
met problemen die ze begeleiden naar wonen en werk. Op 4 oktober zal Guido van Iperen
tijdens de kerkdienst iets meer 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 kinder-online-dienst
met Ds. Stefan Honing hier op onze website.
Oppas
Elke zondag is er oppas in Immanuel voor de jongste
kinderen. Vanaf 9.15 uur kunnen de kinderen gebracht
worden.
Kindernevendienst
Elke zondag is er ook 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. Er is één groep voor alle
leeftijden.
Kinderen in de kerk
Voor kinderen die naar de kerk gaan zijn er bij beide ingangen boekjes beschikbaar waarin
kinderen gedurende de dienst in kunnen werken. Graag zelf kleurtjes en een pen meenemen.

VOOR DE JONGEREN
Catechisaties
Op maandag 5 oktober gaan de catechisaties
weer van start. De basiscatechese (groep 7 en
8 van de basisschool) is om 16.00 uur en de
tienercatechese (voortgezet onderwijs) is om
19.30 uur. Alle jongeren zijn van harte welkom
in Immanuel.
Jeugdclubs
De jeugdclubs hebben het nieuwe seizoen afgetrapt op 19 september met een BBQ en allerlei
activiteiten. De leiding is blij met de grote opkomst! Komende weken zijn er weer reguliere
clubavonden van Rock Solid, Solid Friends en Friends Unlimited in Immanuel.

KERKDIENSTEN IN SEPTEMBER
EN OKTOBER
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? U kunt ook aanmelden voor de maand oktober, het aanmeldformulier
vindt u hier. Er is geen sluitingsdatum, dus u kunt zich op elk gewenst moment aanmelden.
NIEUW: Gemeenteleden die graag elke week willen komen en het lastig vinden om zich
(wekelijks) online aan te melden, kunnen zich ook op de vaste lijst laten zetten. Inmiddels
hebben we al een lijstje met namen van kerkgangers die dat fijn vinden. U hoeft dan verder
niets meer te doen en kunt gewoon elke week komen. Is dit ook wat voor u? Dan kunt u het
doorgeven aan Eb van de Vechte (517093) of de scriba.
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.
Zanggroepje
Fijn dat we elke week weer kunnen genieten van de muzikale bijdrage van een aantal
gemeenteleden. Zolang we niet als gemeente kunnen zingen, is dit een mooi alternatief. Wilt u
ook meedoen met het zanggroepje? Dan kunt u zich aanmelden bij Marc van der Leij
(info@plantenwacht.nl).

GEMEENTENIEUWS

Lief en leed uit de gemeente
Bloemen
De bloemen van zondag 13 september zijn met een
hartelijke groet en bemoediging van de gemeente
gegaan naar mevrouw Gerda Noordam-Oudshoorn,
die herstellende is van een beenbreuk. De bloemen
van zondag 20 september (2 bossen!) zijn met een
hartelijke groet van de gemeente gebracht bij de
zussen Sari van Oostende-Verschuur en Joke
Slingerland-Verschuur.
Jarigen (80+)
Op 5 oktober is de heer J. Noordam (Dokter Nooterstraat 25, 2481 AV) jarig; hij wordt 84 jaar.
Mevrouw A. Kroes-Rijnsburger (Prins Hendrikstraat 86, 2405 AL Alphen aan den Rijn) wordt op
9 oktober 83 jaar.
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Pastoraat
We leven mee met de heer Arie Bregman (Bateweg 27, 2481 AM) die weer is thuisgekomen na
verblijf in het ziekenhuis. We wensen hem een goed herstel toe na zijn val!
Samen zijn we gemeente, ook nu we elkaar door de corona-omstandigheden minder vaak zien.
En gelukkig kan met elkaar meeleven ook op andere manier: bijvoorbeeld met een telefoontje,
kaartje of muzikale groet. Wilt u graag contact met ons, of kent u iemand die ons nodig heeft,
aarzel dan niet om contact op te nemen met de dominee, één van de ouderlingen of pastoraal
medewerkers.

Ander nieuws uit de gemeente
Kerkomroep / kerkradio uitzending op donderdagavond 1 en 8 oktober
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).
Nieuwe bijbelkring over 'ongemakkelijke' teksten in de Bijbel
Ds. Stefan Honing begint vanaf 13 oktober met een nieuwe bijbelkring over ‘ongemakkelijke'
teksten in de Bijbel. Deze zal plaatsvinden in gebouw Immanuel en is zowel ’s morgens (10.00 11.30 uur) als ’s avonds (20.00 - 21.30 uur). U kunt elke keer komen, maar het is ook mogelijk
één of een aantal bijeenkomsten bij te wonen. De data zijn: 13 oktober, 10 november, 10
december, 14 januari, 10 februari, 17 maart, 19 april en 17 mei. Aanmelden (bij ds. Stefan
Honing) is i.v.m. de coronamaatregelen noodzakelijk. In nieuwsbrief en kerkblad wordt per
bijeenkomst vermeld welke tekst centraal staat.
Ds. Stefan Honing schrijft hierover het volgende: “Wanneer we in de Bijbel lezen komen we nog
weleens ‘ongemakkelijke’ teksten tegen, of we worden er zelfs mee geconfronteerd. Kunnen we
hier wel wat mee? Bijbelteksten die ons in eerste instantie op een negatieve manier raken, die
haaks lijken te staan op de christelijke boodschap of de gangbare normen en waarden. Denk
bijvoorbeeld maar aan geweldsteksten, grote straffen die staan op het overtreden van sommige
wetten, regels zoals dat vrouwen hun man gehoorzaam moeten zijn, teksten waarin dood en
verderf een grote rol spelen. Zulke teksten willen we misschien liever wel uit onze Bijbel
wegscheuren, maar toch… Ze staan wel in de Bijbel. Kunnen we er wat mee? Over dit soort
teksten willen we met elkaar in gesprek gaan. Staat er wel wat we erin lezen? Wat voor
boodschap heeft die tekst voor mij vandaag?”
Bijbelkring over het Evangelie naar Johannes
Ds. Carolina Koops-Verdoes verzorgt een bijbelkring over het bijbelboek Johannes. Deze vindt
plaats in de grote zaal van de Gereformeerde kerk op de eerste donderdag van de maand van
10.00-11.30 uur. De data zijn 8 oktober, 5 november, 3 december, 7 januari, 4 februari, 4 maart
en 8 april. Wilt u meedoen, dan kunt u zich uiterlijk dinsdag 6 oktober opgeven bij ds. Carolina
Koops-Verdoes, predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl of tel. 608277.
Ds. Carolina Koops-Verdoes schrijft hierover het volgende: "Geen kribbe of wijzen in het
Bijbelboek Johannes maar “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het
Woord was God”. Zo begint Johannes zijn evangelie en maakt hij ons bekend wie Jezus is. Wat
staat er en wat wil Johannes ons vertellen? Wat betekent deze tekst voor ons en wat kan de
tekst ons leren?"

Tot slot....
…..sluiten we af met de woorden van Jaap
Zijlstra (p. 1195 Liedboek):
Herfst
Met elk blad dat valt,
valt meer licht op de aarde,
komt meer uitzicht vrij.
Met elk blad dat valt,
staan wij scherper getekend,
valt meer hemel ons bij.

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.

