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Nieuwsbrief Dorpskerk Woubrugge

Beste gemeenteleden,
Op dit moment zitten we als land in een gedeeltelijke lockdown en dat heeft de nodige
gevolgen. Voor ons als Dorpskerk betekent dit dat we maximaal 30 kerkgangers in de dienst
kunnen toelaten en dat we de meeste activiteiten hebben moeten uitstellen. We zijn allemaal
meer aangewezen op ons eigen huis en dat kan soms best zwaar vallen. Des te belangrijker om
naar elkaar om te zien: we zijn immers samen gemeente!
In deze nieuwsbrief vragen we uw bijzondere aandacht voor de bestuurlijke fusie van onze
gemeente met de Protestantse Gemeente Hoogmade-Rijpwetering. We hebben u daar al
eerder over geïnformeerd. Als kerkenraad hebben we in onze laatste kerkenraadsvergadering
het voorgenomen besluit genomen tot samengaan per 1 januari 2022. Verderop in deze
nieuwsbrief leest u hier meer over en ook over hoe u betrokken kunt zijn en ons kunt laten
weten wat u vindt.
Heeft u een berichtje voor deze nieuwsbrief of wilt u iets anders aan ons kwijt?
Mail dan naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl

KERKDIENSTEN
Kerkdienst 25 oktober 2020
Voorganger: Ds. W.J.J. Koelewijn uit Renkum
Muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje en organist Kees Spaans
Koster: Hans Jansen
Welkomcommissie: Wilco en Tonja van Termeij
Oppas: Marja van de Vechte en Corriena Bergsma
KND: Afike de Rijk en Matthijs Pont
Bloemendienst: Marjanne Boer
Komende zondag lezen we uit 1 Koningen 18: Een volk in crisistijd, al ongeveer drie jaar lang.
Er zijn honderden fanatieke profeten, die het opnemen voor Baäl. Er is nog een enkele,
gedreven profeet die het opneemt voor de Heer, de God van Israël. Voor welke God zal het
volk kiezen? Het volk wacht nog even af. Radicale keuzes maken, dat valt niet mee.
1 Koningen 18, een hoofdstuk uit de Bijbel met een heleboel extreme dingen en extreme
mensen. Behalve dat afwachtende volk dan.

Kerkdienst 1 november 2020: Zendingszondag
Voorganger: Ds. N. van Splunter uit Rotterdam
Muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje en organist Johan van
Oeveren
Koster: Leen van Wouwe
Welkomcommissie: Marc van der Leij en Cees Kroon
Oppas: Evelien Grandia en Nine Zandstra
KND: Corriena Bergsma en Vera Hijzelendoorn
Bloemendienst: Coby Noordam

Kerkdienst 4 november 2020: Dankdag voor gewas en arbeid
Voorganger: Ds. S.C. Honing
Muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje en organist Jan Roeleveld
Koster: Marc van der Leij
Welkomcommissie: Marianne Jekel en Jeanne Grandia
Bloemendienst: Gerrie Verboom
Na de dienst: gemeentebijeenkomst > zie verderop in deze nieuwsbrief

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 25 oktober is de collecte bestemd
voor het werk van de kerkrentmeesters.
Zondag 1 november wordt er gecollecteerd
voor de Najaarszending en energie en
verwarming.
Woensdag 4 november wordt er gecollecteerd
voor de diaconie en het werk van de
kerkrentmeesters.
De diaconale collecte op 4 november is bestemd voor DORCAS. Hun motto onderschrijft dit
citaat: “De hele mensheid is slechts één familie die verspreid is over het oppervlak van de
aarde, alle mensen zijn broeders en zusters”. Andere jaren vroegen wij u om boodschappen te
doen voor de allerarmsten in o.a. Oost-Europa. Dit jaar is dit vanwege de coronacrisis niet
mogelijk en kiest DORCAS ervoor om alleen geld op te halen, zodat zij in de landen zelf
boodschappen kunnen doen voor mensen die in nood verkeren. U kunt uw gift overmaken op
de rekening van de diaconie o.v.v. DORCAS.
In de maand oktober gaat de opbrengst van de deurbussen naar Guido en Olga van Iperen,
die werken voor de Stichting Timulazu in Roemenië. Zij werken daar met jongvolwassenen
met problemen die ze begeleiden naar wonen en werk.
In november is de opbrengst van de deurbussen traditiegetrouw voor Geloven in Spangen.
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.

BESTUURLIJKE FUSIE MET DE
PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGMADE
– RIJPWETERING
Voor de zomer hebben wij u geïnformeerd over onze
intentie om als Hervormde Gemeente / Dorpskerk
Woubrugge een fusie aan te gaan met de
Protestantse Gemeente Hoogmade-Rijpwetering. Bij
onze buurgemeente ontstaat op afzienbare termijn
de situatie dat het aantal kerkenraadsleden onder de minimumvereiste van de Protestantse
Kerk Nederland uitkomt (PKN, Kerkorde, ord.4, art. 6.3). Dit heeft tot gevolg dat zij geen
zelfstandige gemeente meer kunnen zijn. Vandaar dat zij ons verzocht hebben om met hen een
fusie aan te gaan. Voor ons als kerkenraad stond en staat voorop dat als een buurgemeente om
hulp vraagt, je de hand toereikt. Gelukkig bleek uit uw reacties op onze brief van 19 juni jl. dat u
hier hetzelfde instaat.
Op basis daarvan zijn delegaties van beide kerkenraden met hulp van een extern deskundige
op het gebied van kerkfusies aan de slag gegaan. Ons voornemen is om de fusie zijn beslag te
laten krijgen op 1 januari 2022. Vanaf dat moment zijn we samen een nieuwe gemeente met
één kerkenraad en twee vierplekken: Dorpskerk Woubrugge en het Kerkje aan de Does. Het
voorgenomen besluit dat onze kerkenraad genomen heeft op 14 oktober jl. leest u hier.
Voordat wij overgaan tot het definitieve besluit (kerkenraadsvergadering 25 november) horen wij
graag wat u ervan vindt. PG Hoogmade-Rijpwetering legt deze vraag ook voor aan hun
gemeenteleden.
Normaliter zouden we een gemeenteavond georganiseerd hebben, maar met de huidige
coronamaatregelen gaat dat niet lukken. We hebben het volgende bedacht: we vragen u om
voor 2 november een vragenformulier (klik hier) in te vullen en we bespreken de uitkomst
hiervan en de belangrijkste onderwerpen op gemeentebijeenkomsten na de kerkdiensten op 4
november (dankdag) en 8 november. Als u naar de kerk komt, kunt u na afloop blijven zitten
(graag aangeven op het aanmeldformulier). We gaan deze bijeenkomsten ook livestreamen via
ons youtube kanaal. Echter wel via een besloten link. Mocht u de bijeenkomst online willen
volgen, dan vragen wij u om zich aan te melden bij de scriba en aan te geven welke
bijeenkomst u wilt bijwonen. U krijgt dan een link toegestuurd. Vanaf thuis kunt u ook uw vragen
stellen door deze in te sturen via de app. Het nummer staat in dezelfde mail waarmee u de link
krijgt toegestuurd.
Op basis van de gesprekken met u als gemeente is het mogelijk dat wij het voorgenomen
besluit nog iets aanpassen. U wordt hier uiteraard over geïnformeerd. Nadat er een definitief
besluit is genomen, gaan we starten met het fusietraject en moet er veel werk verzet gaan
worden. Denk bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van de financiën, het opzetten van een
gezamenlijke begroting (kerkrentmeesters en diaconie) en een gezamenlijk ledenadministratie,
het maken van een gezamenlijk beleidsplan en een beheerplan voor de gebouwen. We houden
u op de hoogte!
We hopen op veel ingevulde vragenlijsten en op uw betrokkenheid bij één van beide
gemeentebijeenkomsten.

KERKDIENSTEN IN OKTOBER EN
NOVEMBER
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! Er geldt voor de komende periode een
maximum aantal van 30 gemeenteleden (exclusief de medewerkenden aan de dienst). Er
wordt elke week een zo eerlijk mogelijke indeling gemaakt, dus meldt u zich vooral aan. Het
liefst voor vrijdag 14.00 uur. Het aanmeldformulier vindt u hier.
Indeling
Op vrijdagmiddag wordt de indeling gemaakt voor de komende zondag. U krijgt uiterlijk
vrijdagavond bericht als u bent ingedeeld voor zondag. In de bevestiging staat bij welke
ingang u welkom bent en ook dat wij u adviseren om bij binnenkomst en vertrek een mondkapje
te dragen. Als u zit, kunt u het mondkapje afdoen.
Zanggroepje
Elke kerkdienst wordt muzikaal opgeluisterd door een zanggroepje bestaand uit een aantal
gemeenteleden. Wilt u ook een keer meedoen met het zanggroepje? Dan kunt u zich
aanmelden bij Marc van der Leij (info@plantenwacht.nl).
Plaid mee?
Hoewel de verwarming in de kerk aan staat, kan het koud aanvoelen omdat de kerk
voorafgaand aan de dienst gelucht wordt en we tijdens de dienst de tussendeuren openlaten
vanwege de ventilatie. De kerkrentmeesters adviseren kerkbezoekers die last hebben van de
kou hun jas aan te houden en/of een plaid mee te nemen. Op deze wijze hopen we een
evenwicht te kunnen realiseren tussen ventilatie en verwarming.

VOOR DE KINDEREN
Kinder-online-dienst
Vanaf zaterdag 20.00 uur staat de kinderonline-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 kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Er is één groep
voor alle leeftijden. We hopen dat er elke week voldoende kinderen worden aangemeld om dit
door te laten gaan, ook nu we minder mensen in de kerk welkom kunnen heten. Vanaf 9.15 uur
zijn de kinderen welkom op de jeugdzolder van Immanuel. Zij blijven gedurende de gehele
dienst in Immanuel en de leiding zorgt voor een afwisselend programma met een bijbelverhaal,
liedjes, filmpjes en activiteiten.

VOOR DE JONGEREN
Jeugdclubs
De volgende clubavond van Rock Solid is op 31 oktober.
De leiding is in handen van Jip, Nathan en Dennis.
De jongeren van Friends Unlimited komen bij elkaar op
vrijdag 30 oktober. Naomi de Rijk verzorgt dan het thema.
Catechisaties
Op maandag 26 oktober en maandag 2 november is er
catechisatie. 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.

GEMEENTENIEUWS

Lief en leed uit de gemeente
Bloemen
De bloemen van zondag 11 oktober zijn met
een hartelijke groet en bemoediging van de
gemeente gegaan naar Cor en Rita Brunt. De
bloemen van zondag 18 oktober zijn met een
hartelijke groet en bemoediging van de
gemeente gebracht bij Leo en Jannie
Windhorst.
Jarigen (80+)
Op 3 november is de heer E. van der Horst (Gerbrand Swartlaan 58, 2481 AK) jarig; hij wordt 84
jaar. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Bericht van de diaconie
De coronasituatie stelt ons voor uitdagingen. Voor sommige mensen is dit moeilijker dan voor
andere, denk bijvoorbeeld aan mensen die hun baan verliezen of minder inkomsten hebben
(zoals bijvoorbeeld ZZP-ers). Tijdens de gezamenlijke diaconievergadering constateerden we
dat het voor ons niet mogelijk is om alle signalen op te vangen van mensen die in de problemen
zitten en daarom vragen wij u om, als buurman/vrouw of familielid, eens om u heen te kijken of
u iemand kent die hulp nodig heeft. Laat het uw diaconie weten en wie weet kunnen wij mensen
helpen om het juiste pad te vinden, zodat zij zich gesteund voelen en verder kunnen met hun
dagelijkse leven.
Pastoraat
Nu we weer geconfronteerd worden met strengere maatregelen, zijn er vooral contacten per
telefoon. Heeft u behoefte aan een gesprek, of kent u iemand die ons nodig heeft, laat het dan
even weten aan de dominee, één van de ouderlingen of pastoraal medewerkers.
Berichtje van familie Vlaardingenbroek
Beste gemeenteleden, wij hebben een huis gekocht in de nieuwe wijk naast de A.de Graaflaan
in Woubrugge. In verband met de Corona pandemie hebben wij besloten onze huidige woning
alvast te verkopen en nu zijn wij op zoek naar een tijdelijke woning (maart-oktober 2021) in
Woubrugge voordat wij naar de nieuwbouwwoning kunnen. Indien u/jullie een optie weten,
schroom niet om dit door te geven aan Micha of Hanneke (Micha: 06-5492 8269 / Hanneke: 064076 7357). Alvast hartstikke bedankt!
Met vriendelijke groet, Micha, Hanneke, Joëlle en Joshua Vlaardingerbroek

Ander nieuws uit de gemeente
Kerkomroep / kerkradio uitzending op donderdagavond 29 oktober en 5 november
Elke donderdagavond van 18.15-19.30 uur is er een uitzending van de kerkomroep. Zeker in
deze tijd van meer thuisblijven, kunt u iemand een plezier doen door voor hem / haar
een verzoeknummer aan te vragen. 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).
Bericht van de kerkrentmeesters
Organist Hanno Hommel
Vanwege zijn verhuizing en drukke andere bezigheden heeft Hanno Hommel aangegeven te
stoppen als organist bij onze Dorpskerk. We hebben vele jaren mogen genieten van Hanno’s
orgelspel en wij zijn hem dankbaar dat hij dit heeft willen doen. Vanaf deze plaats wensen wij
Hanno veel succes en hopelijk tot ziens!
Begroting 2021 College van Kerkrentmeesters
Op 7 oktober 2020 heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting 2021 van de
Hervormde Gemeente van Woubrugge besproken en goedgekeurd. Vervolgens is deze
begroting besproken in de kerkenraadsvergadering van 14 oktober 2020 en voorlopig
goedgekeurd.
Normaal gesproken zijn er bij het opstellen van een begroting voor een nieuw boekjaar al
behoorlijk wat onzekerheden, maar in de huidige coronacrisis geldt dat des te meer. Wat
gebeurt er met de opbrengsten uit collectes, vanaf wanneer kunnen we onze kerkelijke
gebouwen gaandeweg weer verhuren, kunnen speciale evenementen (violenactie, braderie
Open Dag Waterrecreatie) doorgang vinden? Op dit moment hebben we meer vragen dan
antwoorden. We hebben voor het jaar 2021 daarom voorzichtig begroot en gaan vooralsnog uit
van een terugval in inkomsten uit verhuur en speciale acties. Om de begroting sluitend te
krijgen, gaan we uit van een benodigde onttrekking aan de bestemmingsreserve
predikantsplaats van €31.000.
Voor inzage in deze begroting kunt u tot en met vrijdag 30 oktober contact opnemen met het
Kerkelijk Bureau via telefoonnummer 0172-517093 of per e-mail: kb@dorpskerkwoubrugge.nl.
Eindejaarscollecte
Ook in het huidige jaar merken we uiteraard al dat de coronacrisis gevolgen heeft voor de
financiële huishouding van onze kerk. Tot onze grote verrassing zijn de inkomsten uit de
collectes nagenoeg gelijk gebleven. We zijn dankbaar en verheugd dat onze kerkelijke
gemeente inziet dat zonder inkomsten de kerk niet kan functioneren. Helaas is dat met de
inkomsten uit verhuur en evenementen anders gesteld. We lopen op dit moment circa € 10.000
uit de pas in kalenderjaar 2020 en zoals we weten is het einde nog niet in zicht. Deze huidige
financiële ontwikkeling brengt ons ertoe om de eindejaarscollecte te vervroegen naar oktober en
u deze maand te vragen voor een extra bijdrage om de tekorten op te vangen. U heeft hiervoor
deze week een brief van ons ontvangen of die krijgt u deze één dezer dagen. Doet u mee om
de kerk door deze moeilijke tijd heen te helpen?

Tot slot....
…..sluiten we af met een gedicht (dichter
onbekend)
Rustgevend
Mijn weg is voor U nooit verborgen.
U houdt een wakend oog op mij…
Zodat ik weet: ‘k ben wel geborgen.
Dat geeft mij rust, dat maakt mij blij!
Mijn weg is voor U nooit verborgen.
U neemt mijn hand, U leidt mijn voet…
En dwars door alle moeite en zorgen,
houdt U mij vast, maakt U het goed.
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.

