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Vieren en doen. Aanstaande zondag hoop ikzelf voor te gaan in de kerkdienst. Deze dienst
wil ik stil staan rond een thema waar ik veel mensen over hoor: is corona een teken van de
eindtijd? Er zijn veel teksten in de bijbel die gaan over de eindtijd. Op het moment van
schrijven weet ik nog niet welke tekst ik centraal zal stellen in de dienst. De week daarna, op
zondag 15 november, staat kandidaat Otte uit Waddinxveen op het rooster. Gezegende
diensten toegewenst!
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 huidige maatregelen hebben wij nog maar ruimte voor dertig bezoekers.
Via ons YouTubekanaal kunt u de dienst ook met beeld meebeleven.
Bericht van de kindernevendienstleiding. Het afgelopen schooljaar is voor alle leerlingen
anders afgelopen door de situatie rondom Corona. Vooral degene die de basisschool hebben
verlaten, hebben niet de gangbare afscheidsmomenten gehad. Ook het afscheid van de
Kindernevendienst heeft niet in een normale kerkdienst plaatsgevonden. De drie verlaters
van de Kindernevendienst, Thomas, Ruben en Jens hebben afgelopen week alsnog een kado
gekregen. We wensen hen, voor zover dat mogelijk is, welkom in de kerkdiensten en veel
plezier op de middelbare school.
Omzien naar elkaar. Bij verschillende gemeenteleden zijn er mensen in de (nabije)
familiekring die (ernstige) gezondheidszorgen hebben. Daarnaast horen we ook van steeds
meer mensen die getroffen worden door het coronavirus. Wij zijn dankbaar dat, tot dusver,
onze gemeente nog niet ernstig is getroffen. Kijkt u ook om naar elkaar? Een kaartje,
telefoontje of appje is voor iedereen fijn om te ontvangen.
Piet Slingerland (Gerbrand Swartlaan 26) is onlangs onverwachts opgenomen geweest in het
ziekenhuis. Hij is nu gelukkig weer thuis. We bidden voor een verder herstel en we wensen
Piet en Map Gods nabijheid toe in deze periode.
Bedankt. Ds. Wouter Koelewijn en zijn vrouw Sjanie willen ons als gemeente hierbij groeten
en bedanken. Na afloop van de dienst op 25 oktober werd hij toegesproken en ontving hij

een bos bloemen vanwege zijn veertigjarig ambtsjubileum. Wouter geeft aan dat hij met
warme gevoelens terugkijkt op zijn periode in Woubrugge, en hij is blij dat hij door de jaren
heen bij ons kon blijven voorgaan en hij hoopt dat nog te blijven doen.
Bestuur en Beleid.
Bedankt. Ouderling Jannie van der Leij heeft 60 euro en 20 euro ontvangen. Beide bijdragen
zijn voor het orgelfonds. Hartelijk dank!
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. De begroting heeft inmiddels ter inzage gelegen bij het
Kerkelijk Bureau.
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 daar 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 en u nu al te vragen voor een extra bijdrage om de tekorten op te vangen. U
heeft hiervoor al een brief van ons ontvangen. Doet u mee om de kerk door deze moeilijke
tijd heen te helpen?
Bestuurlijke fusie met de Protestantse gemeente Hoogmade-Rijpwetering. In de vorige
nieuwsbrief heeft u hier meer over kunnen lezen. Afgelopen woensdag, dankdag, was er na
afloop van de dienst een gemeentebijeenkomst. A.s. zondag is er na afloop van de dienst
ook een gemeentebijeenkomst. Mocht u dit online willen volgen: stuur dan een berichtje

naar de scriba, dan ontvangt u de link. In de vorige nieuwsbrief vindt u ook meer informatie
over dit onderwerp.
Primaire nascholing. Op maandag 16 en dinsdag 17 november houd ik mij bezig met de
primaire nascholing. Deze dagen ben ik niet beschikbaar voor kerkenwerk. Dit is de laatste
tweedaagse van de nascholing. Hierna heb ik nog een afrondend gesprek met mijn
begeleider en dan zit het er weer op.
Corona. Ik schrijft dit bericht op maandag. Morgen zal er weer een persconferentie zijn.
Wordt er een lockdown of nieuwe maatregelen afgekondigd? Kunnen de kerkdiensten met
bezoekers nog wel doorgaan? Of valt het allemaal mee? We weten het niet. We leven in
onzekere tijden, maar gelukkig geloven wij in een God waar we altijd op kunnen bouwen.
“Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen.” (Psalm 62:3)
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

