Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
25 oktober 9:30 ds. W.J.J. Koelewijn, Renkum
1 november 9:30 ds. N. van Splunter, Rotterdam (zendingszondag)
4 november 19:30 ds. S.C. Honing (dankdag voor gewas en arbeid)
Vieren en doen. De komende twee zondagen zijn er gastpredikanten. Aanstaande zondag
komt onze oud-predikant ds. Koelewijn. Fijn om hem weer in ons midden te mogen
begroeten. De week daarna op 1 november zal ds. van Splunter bij ons voorgaan. Het begint
ondertussen een jaarlijkse traditie te worden dat hij de eerste zondag van november de
zendingszondag bij ons leidt. De woensdag daarna, 4 november, hoop ik zelf ’s avonds om
19:30 uur voor te gaan in de Dorpskerk. In die dienst op dankdag voor gewas en arbeid
zullen we stil staan bij Prediker 3:1-15.
Diensten. 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.
Als u naar de kerk wilt komen, bent u van harte welkom! Meldt u zich wel van te voren aan?
Het aanmeldformulier vindt u op de website. 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 ook bij welke ingang u welkom bent en hoe laat ongeveer.
Vanwege de aangepaste adviezen van de PKN hebben wij nog maar ruimte voor dertig
bezoekers.
Via ons YouTubekanaal kunt u de dienst ook met beeld meebeleven.
Omzien naar elkaar. Door de gedeeltelijke lockdown blijven wij allemaal wat meer thuis.
Voor veel mensen heeft dat negatieve gevolgen. Laten wij dus goed naar elkaar omzien. Bel
elkaar een keer, stuur een appje of een kaartje. Juist ook zo zijn wij een gemeenschap met
elkaar, en kerk voor de mensen om ons heen.
Bedankt. Via deze weg wil Gerda Noordam iedereen bedanken voor de vele kaarten en het
medeleven vanuit de gemeente.
Bestuur en Beleid.
Berichten van de diaconie. Op 4 november tijdens de dankdienst voor gewas en arbeid is de
collecte bestemd voor DORCAS. Hun motto onderschrijft dit citaat: “De hele mensheid is
slechts één familie die verspreidt 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 door de coronacrisis is dit niet mogelijk en hebben
zij ervoor gekozen om alleen geld op te halen, zodat zij in de landen zelf boodschappen

kunnen doen voor de mensen, die in nood verkeren. U kunt uw gift overmaken op de
rekening van de diaconie o.v.v. DORCAS.
In de kerkenraadsvergadering van 14 oktober 2020 is de begroting van de diaconie voor het
jaar 2021 voorlopig goedgekeurd en komt deze ter inzage te liggen voor de gemeente in de
week van 26 t/m 30 oktober. U kunt telefonisch een afspraak maken met de administrateur
Eric Bergsma, tel. nr. 06 15088240.
Bestuurlijke fusie Hoogmade. In de nieuwsbrief van deze week zal belangrijke informatie
komen te staan rondom ons voornemen om bestuurlijk te fuseren met onze buurgemeente
Hoogmade-Rijpwetering. Eerder dit jaar hebben we onze gemeente hier al over
geïnformeerd. We willen nu de volgende stap gaan zetten.
Corona. Vorige week werd de gedeeltelijke lockdown afgekondigd, met tegelijkertijd de
waarschuwing dat een gehele lockdown zal komen als het aantal besmettingen niet minder
wordt. Het zijn spannende tijden voor Nederland. Veel mensen worden hard getroffen door
de maatregelen. De eenzaamheid neemt her en der toe, er zijn bij meerdere mensen
financiële zorgen, tegelijkertijd is er de toenemende angst voor het virus. We mogen ons
getroost weten met de belofte van Jezus dat Hij met ons is, alle dagen!
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

