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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Dorpskerk Woubrugge

Beste gemeenteleden,
Afgelopen dinsdag was er weer een persconferentie van het kabinet. Het lijkt er op dat het
aantal besmettingen aan het afnemen is, maar voorlopig blijven de meeste maatregelen nog
van kracht. Voor ons als kerk betekent dat dat we doorgaan met het toelaten van maximaal 30
kerkgangers en inzetten op het online uitzenden van de diensten. Complimenten aan het
onlineteam die dit elke week weer mogelijk maakt.
Komende zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dit wordt ook wel
gedachteniszondag genoemd. We gedenken deze zondag de mensen die in het afgelopen jaar
zijn overleden. In onze gemeente zijn dat dit jaar 3 gemeenteleden. Hun families zullen
aanwezig zijn in de kerk. We hebben voor komende zondag veel aanmeldingen en het kan dus
zijn dat u een berichtje van ons krijgt dat u deze keer niet bent ingedeeld. We hebben elke week
meer dan 30 aanmeldingen en we proberen een zo eerlijk mogelijke indeling te maken. Mocht u
wel zijn ingedeeld, maar toch niet kunnen komen, laat u het dan even weten? Dan kan iemand
anders in uw plaats.
De week erna begint een nieuw kerkellijk jaar en gaan we op weg naar Kerst. Zeker is dat dit
anders zal zijn dan in vorige jaren. Maar het levert ook nieuwe ideeën op! Een commissie,
bestaande uit gemeenteleden van onze Dorpskerk en de Gereformeerde Kerk, is bezig met het
maken van een kerstfilm voor en door Woubruggenaren. Verderop in de nieuwsbrief leest u hier
meer over. Doet u ook mee?
Heeft u een berichtje voor deze nieuwsbrief of wilt u iets anders aan ons kwijt?
Mail dan naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl

KERKDIENSTEN
Kerkdienst 22 november 2020: laatste zondag kerkelijk jaar
Voorganger: Ds. S.C. Honing
In deze dienst worden de volgende gemeenteleden herdacht:
de heer J. (Jan) Quint, overleden 17 maart 2020, 96 jaar;
de heer H.J. (Henri) van der Does, overleden 12 april 2020, 51 jaar; en
mevrouw H.A. (Hendrika Adriana) van Egmond-Klomp, overleden 17 augustus 2020,
86 jaar.
Muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje en organist Kees Spaans
Koster: Peter Buis
Welkomcommissie: Piet en Gerrie Verboom
Oppas: Marieke en Nienke Hoogenboom
KND: Larissa den Boer en Tobiah de Rijk
Bloemendienst: Corry van Leersum

Kerkdienst 29 november 2020: 1e Advent
Voorganger: Ds. S.C. Honing
In deze dienst wordt afscheid genomen van diaken Rita Lekx (zie gemeentenieuws)
Muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje en organist Johan van
Oeveren
Koster: Piet Verboom
Welkomcommissie: Coby Noordam en Anja Tinga
Oppas: Janneke van Wouwe en Vera Hijzelendoorn
KND: Nathan de Rijk en Matthijs Pont
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 22 november is de collecte bestemd voor het
werk van de kerkrentmeesters en energie en
verwarming.
Zondag 29 november wordt er gecollecteerd voor het
werk van de kerkrentmeesters en het onderhoud van
de gebouwen.
In de maand november is de opbrengst van de
deurbussen voor Geloven in Spangen.
Een bijdrage geven aan de collecten kan in de manden bij de uitgang, via de app kerkgeld of
appostel of via deze link (Ideal)
Let op: binnenkort stopt de app Kerkgeld; deze wordt opgevolgd door de app Appostel. Op
onze website leest u over de mogelijkheden van deze app en hoe u hem kunt installeren.
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
We kijken terug op twee goede
gemeentebijeenkomsten op 4 en 8 november. Fijn
dat we met elkaar konden spreken over de
bestuurlijke fusie met onze buurgemeente
Hoogmade-Rijpwetering. Fijn ook dat we een flinke opkomst hadden, zowel in de kerk als
online. In ‘gewone tijden’ zou het dringen zijn geweest in Immanuel . Mocht u de bijeenkomst
gemist hebben, dan is er nog de mogelijkheid om deze terug te kijken via deze link.
Als kerkenraad blikken we komende woensdag terug op de gemeentebijeenkomsten en
bespreken we de punten die door u zijn ingebracht. In de komende nieuwsbrief hoort u hier
meer over. Voor meer informatie over de bestuurlijke fusie verwijzen we u naar onze website.

KERKDIENSTEN IN 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 en bericht
Op vrijdagmiddag wordt de indeling gemaakt voor de komende zondag. U krijgt uiterlijk
vrijdagavond bericht. Als u bent ingedeeld krijgt u een bevestiging; als u niet kon worden
ingedeeld krijgt u daarover ook bericht. Mocht u geen bericht ontvangen hebben, dan is er iets
misgegaan bij ons of bij u. De aanmelding of het bericht kan bijvoorbeeld in de spam terecht zijn
gekomen. Als dat niet het geval is, neem dan even contact met ons op.
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.
Mocht u bij nader inzien toch niet kunnen komen (bijvoorbeeld vanwege gezondheidsklachten)
wilt u dit dan aan ons doorgeven? We hebben altijd meer dan 30 aanmeldingen en dan kan er
iemand anders in uw plaats.
Temperatuur in het kerkgebouw
Voorafgaand aan de dienst wordt het kerkgebouw gelucht en tijdens de dienst wordt er
geventileerd. Hierdoor kan het in de kerk koud aanvullen, ondanks dat de verwarming aan staat.
Wij adviseren u om uw jas aan te houden en/of een plaid mee te nemen.
Zanggroepje
Wij zijn heel blij met het zanggroepje dat elke zondag zorgt voor de muzikale ondersteuning. We
hebben veel muzikale talenten in ons midden! Wilt u ook een keer meedoen met het
zanggroepje? Dan kunt u zich aanmelden bij Marc van der Leij (info@plantenwacht.nl).

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. Ook nu we minder
mensen in de kerk welkom kunnen heten, zijn er bijna elke week genoeg kinderen om de
nevendienst door te kunnen laten gaan. Dat is fijn! 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. Zo
zijn er afgelopen zondag cadeautjes gemaakt.

VOOR DE JONGEREN
Jeugdclubs
Op 7 november was er weer clubavond van
Solid Friends. Het thema was 'wijsheden uit de
Bijbel, wat is wijs?'
Aan de hand van spellen (zoals een
hindernisbaan met spreuken) hebben de
jongeren nagedacht over concrete situaties: bij
je buurman spieken, doe je dat? Hoe ga je om
met nare opmerkingen op social media?
We lazen het verhaal van koning Salomo en
zijn dilemma in 1 Koningen 3 . Hoe kan God
ons vandaag de dag wijsheid geven? De jongeren zochten spreuken in de Bijbel op. Na de
afsluiting met gebed mochten de jongeren nog chillen. We hebben een nacho-schotel
klaargemaakt en in de oven gedaan. Lekker smullen! Het was een gezellige clubavond!
Op 21 november vieren de jongeren van Rock Solid en Solid Friends samen sinterklaas.
De jongeren van Friends Unlimited komen bij elkaar op vrijdag 27 november. Ook die avond
staat in het teken van de sint.
Catechisaties
Op maandag 23 en maandag 30 november is er catechisatie. Hiermee wordt het eerste blok
afgesloten. In 2021 beginnen we dan met het tweede blok. 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 8 november zijn met
een hartelijke groet en bemoediging van de
gemeente gegaan naar mevrouw Kinkel-Klomp,
die in Woudsoord herstelt van een val. De
bloemen van zondag 15 november zijn met een
hartelijke groet en bemoediging van de
gemeente gebracht bij de heer en mevrouw Cor
en Wil Wijsman-van der Horst.
Jarigen (80+)
Op 27 november is de heer C. Kempenaar (Boddens Hosangweg 57, 2481 KX) jarig; hij wordt
81 jaar. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Pastoraat
Laten we in deze tijd naar elkaar omzien als gemeente! Een kaartje of telefoontje is een klein
gebaar, maar doet vaak heel goed.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.

Ander nieuws uit de gemeente
Afscheid Rita Lekx (diaken)
Tijdens de dienst van 29 november nemen we afscheid van Rita Lekx als diaken. Een half jaar
geleden zat haar maximale ambtstijd van twaalf jaar erop. Door de uitzonderlijke situatie waar
we inzitten, corona en een tekort aan diakenen, mochten we deze tijd met een periode van zes
maanden verlengen. Deze zes maanden zijn nu ook voorbij en daarom nemen we in deze
dienst afscheid van Rita als diaken. We hopen binnenkort een nieuwe diaken te kunnen vinden,
maar corona bemoeilijkt onze zoektocht. Laat het weten als u iemand weet! Rita heeft gelukkig
aangegeven voorlopig de diaconie / kerkenraad te willen ondersteunen, en daar zijn we heel blij
mee!
Kerkomroep / kerkradio uitzending
Elke donderdagavond van 18.15-19.30 uur is er een uitzending van de kerkomroep. Dus ook op
26 november en 3 december. Wilt u een verzoeknummer voor iemand aanvragen? Dat kan bij
Wienus Grandia: per mail: kerkomroep@dorpskerkwoubrugge.nl, per telefoon (liefst maandagof dinsdagmorgen 0172 518940) of met een kaartje in de bus (Kerkweg 48, 2481 KD
Woubrugge).
Bericht over de huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie voor vluchtelingenkinderen in
Griekenland
Van 29 november tot 5 december wordt er (coronaproof) gecollecteerd voor
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Meer dan 50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke
omstandigheden op diverse Griekse eilanden. Door de trage procedures zitten sommigen daar
wel drie jaar. Met de opbrengst worden de kinderen geholpen met voedsel, kleding en onderwijs
en wordt geprobeerd ze op een betere plek te krijgen. Kerk in Actie, het diaconale programma
van de PKN, organiseert deze huis-aan-huiscollecte met plaatselijke vrijwilligers. In Woubrugge
coördineert Marianne Jekel deze collecte. De diaconale collecte op zondag 6 december is ook
bestemd voor dit doel. Geeft u ook?
Bericht van de zendingscommissie: GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2021
Een dagboek voor jong en oud! Het dagboekje van de GZB is al generaties lang voor heel veel
mensen tot zegen geweest. Het helpt je om in het leven van alledag de blik even op iets anders
te richten, beter nog: op Iemand anders! Het helpt je je te herinneren aan de belofte van Jezus:
Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld! Dat geeft troost en hoop, zeker
ook in de onzekere tijd waarin we nu leven. Met de feestdagen in aantocht is het is niet altijd
eenvoudig om voor iedereen een passend cadeau te bedenken. Het dagboekje is dan een leuke
en verantwoorde cadeautip.
Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één
voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel
zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen
verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde kerk.
De verkoop van het dagboekje laat de laatste jaren een stijgende lijn zien. Met een oplage van
ruim 39.000 is ‘Een handvol koren’ het best verkochte dagboek van Nederland. U koopt niet
alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk.
Maar liefst € 8 van de prijs van € 12,50 komt ten goede aan het werk van de GZB.
Interesse? U kunt het dagboekje per mail bestellen bij Larissa den Boer-Ruijs.
Bericht van de Kerkrentmeesters: Eindejaarscollecte
Het gaat goed met de eindejaarscollecte! We hebben onlangs in een brief
toegelicht dat de coronacrisis ook gevolgen heeft voor de financiële huishouding
van onze kerk. Dat komt met name omdat we geen inkomsten hebben uit verhuur
en evenementen. Daarom hebben we nu een tekort van circa € 10.000.
Maar…….. op 18 november was er al € 8.305 binnen. Een prachtig resultaat! We
zijn er nog niet, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen.
Helpt u ook mee? Alvast dank!

OP WEG NAAR KERST
Tip
De adventsperiode staat voor de deur en bij de PKN kunt u
gratis de adventskalender Geef Licht bestellen. Klik hier voor
het bestelformulier.
Kerst in Woubrugge (1): stuur je leukste kerstfoto op!
Door corona zal kerst dit jaar anders dan anders zijn. Dit
vinden de Gereformeerde Kerk en wijzelf heel jammer.
Hierdoor is het idee ontstaan om samen met heel Woubrugge
een korte kerstuitzending te maken. Dit willen we dus echt
samen doen met alle Woubruggenaren.
En daarom deze oproep: stuur je leukste kerstfoto naar ons
toe!
Deze foto mag van alles zijn, als het maar met kerst te maken
heeft. En wie weet zie jij dan jouw foto terug in de
kerstuitzending van ‘Kerst in Woubrugge’ die vanaf 24 december te zien is op Facebook en
YouTube.
Foto’s mailen kan naar ds@dorpskerkwoubrugge.nl
Door een foto toe te sturen geef je ons toestemming om je foto voor dit project te gebruiken en
geef je ook aan dat er geen privacy bezwaren zijn van de mensen op de foto.
Kerst in Woubrugge (2): zing mee!
Voor één van de liederen van de kerstuitzending lijkt het ons leuk om een digitaal koor mee te
laten zingen. Wil jij hier ook aan meewerken? Mail dat dan ook naar
ds@dorpskerkwoubrugge.nl
Er wordt van je verwacht dat je zelf een video-opname maakt van een lied dat jij zingt (dat mag
gewoon met je eigen telefoon). Welk lied dat is en op welke manier het opnemen gaat laten we
je nog weten (is heel eenvoudig ). We willen uiterlijk a.s. dinsdag 24 november weten of je
mee wilt doen.
Binnenkort komt er nog meer informatie over dit leuke project! Wij hopen dat jullie er al even
benieuwd naar zijn als wij!

Tot slot....
…..sluiten we af met een zegenlied van Sytze
de Vries
God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand voor je hoofd
en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.
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.

