Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
13 september
20 september

Startzondag, kerkenpad.
Ds. B. Brunt, Alphen aan den Rijn

Vieren en doen. Aanstaande zondag is de gezamenlijke startzondag van de Protestantse
kerken van Woubrugge en Hoogmade. Als je je hebt aangemeld, heb je op het moment van
verschijnen van dit kerkblad al een bevestiging ontvangen. Voor de mensen die thuis blijven:
vanaf 9:30 uur kan de opening en het deel van de Dorpskerk via ons YouTubekanaal worden
gevolgd. Vanaf ongeveer 11:20 uur is het deel in de Gereformeerde kerk te volgen via het
YouTubekanaal van de Gereformeerde kerk met daarna de afsluiting.
De week daarna op zondag 20 september gaat onze oud-dorpsgenoot ds. Bas Brunt bij ons
voor.
Gezegende diensten toegewenst!
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. 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.
Alpha Cursus
Op dinsdag 22 september begint de Alpha-cursus. We kijken uit naar een mooie tijd met
elkaar waarin we het geloof (beter) leren kennen. Doe jij ook mee? Van harte welkom!
Neem dan graag contact met mij op, ook als je nog vragen hebt.
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.
Piet Groot (Comriekade 4) verblijft op het moment van schrijven nog steeds in het
ziekenhuis. We leven met hem mee. En we bidden dat de behandeling mag slagen en dat
Piet spoedig en gezond weer thuis mag komen.
Gerda Noordam-Oudshoorn (Boddens Hosangweg 63) heeft onlangs haar been gebroken.
Vorige week is zij hiervoor geopereerd. Wij bidden dat zij snel en voorspoedig mag
herstellen.
In memoriam.
Op maandag 17 augustus 2020 is op de leeftijd van 86 jaar Hendrika Adriana van EgmondKlomp overleden. De dankdienst voor haar leven heeft op vrijdag 21 augustus plaats
gevonden in de Dorpskerk. Mevrouw van Egmond werd geboren op 19 september 1933 in
Nieuwe Wetering. Zij is daar als jongste van het gezin opgegroeid met haar drie zussen en
één broer. Hun thuis was daar aan de Sluis direct naast de lagere school. Wanneer ze naar
school ging, kon ze zo de schutting door om op het plein te komen. Na haar lagere schooltijd
heeft ze een tijdlang gewerkt bij een groenteteler. Toen ze negentien was, is ze getrouwd
met de liefde van haar leven: Reinier van Egmond. Die bruiloft vond hier in Woubrugge
plaats, waar ze ook zijn gaan wonen. De rest van hun leven zijn ze trouw lid gebleven van
onze gemeente. We hebben mevrouw van Egmond mogen leren kennen als een gastvrij
persoon, bij haar was het vaak een zoete inval. Wat haar tekende was haar duidelijke
mening over veel verschillende onderwerpen.. Daarnaast was ze ook snel bezorgd, soms op
het angstige af, een teken ook van haar liefde en zorgzaamheid voor haar kinderen en later
ook haar kleinkinderen. Die zorgzaamheid kwam ook tot uiting in haar werk voor
Woudsoord en in haar behulpzaamheid richting andere mensen. Al langere tijd kampte
mevrouw van Egmond met meerdere gezondheidsklachten. Anderhalf jaar geleden was ze al
thuis gekomen uit het ziekenhuis met het idee dat ze niet lang meer te leven zou hebben. Ze
was heel dankbaar voor de tijd die haar in haar eigen huis op de Hussonshoek nog gegeven
was. Twee weken geleden was het duidelijk dat nu echt het einde van haar aardse leven
aangebroken was. Ze was rustig en kalm door het geloof in Jezus. Ze mocht weten dat ze nu
ging naar haar hemelse Thuis. We wensen de kinderen, kleinkinderen en de verdere familie
Gods troost en nabijheid toe nu zij hun geliefde moeder en grootmoeder moeten missen.

Bestuur en Beleid.
Update Rommel/brocante- en boekenmarkt.
Helaas hebben wij vanwege de onveilige situatie door de coronacrisis moeten besluiten om
bovengenoemde markt, die tijdens de Open dag Waterrecreatie op 19 september a.s. zou
worden gehouden, voor dit jaar te cancelen. Hoe spijtig dat ook is. Inmiddels is bekend
geworden dat ook de ODW niet doorgaat.
Natuurlijk gaan we ervan uit, dat we volgend jaar weer gewoon een gezellige markt kunnen
houden.
U hoeft echter niet te wachten tot volgend jaar om spullen in te leveren. We hebben immers
een nieuwe opslagruimte om spullen op te slaan.
Als u al goed verkoopbare schone spullen heeft, zoals o.a. antiek, curiosa, brocante,
serviesgoed en glaswerk uit grootmoederstijd, zilverwerk e.d. kunt u contact opnemen met
Klaas Grandia, telefoonnummer 06-11849968 of met Josina Deurloo, telefoonnummer 0640328381. Dan kunnen wij een afspraak maken om de spullen in ontvangst te nemen of op
te halen.
Wij vertrouwen op uw begrip.
Hartelijk dank alvast.
NB Grote spullen, zoals banken, stoelen, kasten e.d. kunnen wij niet gebruiken. Die kunnen
we niet kwijt en zijn ook niet verkoopbaar.
Vrij. Ikzelf heb aankomende maandag 14 september en de maandag daarop 21 september
een dagje vrij.
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

