Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
6 december 9:30
13 december 9:30

ds. S.C. Honing
ds. J.T. de Koning, Alphen aan den Rijn

Vieren en doen. We leven in de adventstijd. Het is een tijd van hoop en verwachten.
Aanstaande zondag lezen we opnieuw een profetie uit het boek Jesaja. We staan dan stil bij
Jesaja 11:1-10. Over de telg uit de stronk van Isaï. De week daarna op zondag 13 december
verwelkomen we ds. de Koning uit Alphen aan den Rijn. Goede 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?
Mocht u onverhoopt toch niet kunnen komen, bijvoorbeeld omdat u gezondheidsklachten
hebt. Zou u zich dan af willen melden, dan kan uw plek naar een ander gaan?
Kerstavond/kerstochtend. Het lijkt er niet op dat het huidige maximale aantal van dertig
personen verruimd zal worden voor kerst. Het lijkt daardoor onmogelijk dat iedereen met
kerst naar de kerk kan gaan. Dat is heel jammer. Mede daarom is er dit jaar ook de kerstfilm
en gelukkig kunt u thuis ook meekijken met de diensten! Toch willen we dit jaar ook zoveel
mogelijk mensen de gelegenheid geven om op kerstavond of op eerste kerstdag naar de kerk
te gaan. Zou u zich nu al willen aanmelden voor kerst? Als u zich voor zowel kerstavond als
kerstochtend opgeeft wordt u (als er ruimte is) ingedeeld bij óf kerstavond óf eerste
kerstdag. Als u zich voor één van beide dagen opgeeft dan gaan wij ervan uit dat die keer uw
voorkeur heeft. We kijken of het mogelijk is om op de dag waar de meeste aanmeldingen
voor zijn een extra dienst te organiseren. Het zou daarom fijn zijn als u zich tijdig aanmeldt.
Kerstviering jeugd. Op zondag 13 december is de jaarlijkse kerstviering van de jeugd. Fijn dat
dit door kan gaan! We kijken uit naar een mooie viering met de jeugd van beide kerken.
Kerst in Woubrugge: stuur je leukste kerstfoto op!
Door corona zal kerst dit jaar anders dan anders zijn. Dit vinden de beide kerken van
Woubrugge 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.
Binnenkort komt er nog meer informatie over dit leuke project! Wij hopen dat jullie er al
even benieuwd naar zijn als wij!
Omzien naar elkaar.
Huwelijksjubileum. Op 9 december is het precies vijftig jaar geleden dat Teun en Corry van
der Eijk (Vierambachtsweg 87, 2481KS) elkaar het jawoord gaven. Een fantastisch jubileum.
We feliciteren hen en hun familie met deze heugelijke mijlpaal.
Huwelijksjubileum. Leen en Gré Bregman (Abraham Vermaaspad 5, 2481BL) mogen op 14
december vieren dat ze dan vijfenvijftig jaar getrouwd zijn. Het is een schitterend jubileum.
Ook hen en hun familie feliciteren we van harte met dit huwelijksjubileum.
Bestuur en Beleid.
Orgelcommissie trekt alle registers open.
Zoals u weet is het 225 jaar oude Mitterreither-orgel in de Dorpskerk aan een grote
restauratie toe.
Na een teleurstellend bericht dit voorjaar van de Provincie Zuid-Holland, inzake de subsidieaanvraag, is de orgelcommissie na de zomerperiode weer van start gegaan. Tijdens een
bezoek van de provincie aan een aantal commissieleden is de afwijzing besproken en
hebben we een aantal aanvullende tips ontvangen hoe de nieuwe aanvraag – begin 2021 –
ingediend moet worden. Ondertussen zijn er diverse andere fondsen aangeschreven. Dit
heeft tot nu toe geresulteerd in een toegezegd bedrag van totaal € 70.500,- Een geweldig
resultaat waar we uiteraard heel blij mee zijn! De komende tijd zullen er nog diverse fondsen
aangeschreven gaan worden. Als gevolg van de coronacrisis kunnen we sinds dit voorjaar
geen enkele activiteit meer organiseren. Er zijn inmiddels diverse plannen uitgewerkt
waaronder de actie: adopteer een orgelpijp. Als de omstandigheden het toelaten zullen we
met de acties van start gaan. Alle plannen en aanvragen zijn erop gericht de financiering van
de restauratie rond te krijgen. Het is geen gemakkelijk project maar met de inzet en
(financiële) ondersteuning van de kerkelijke en niet-kerkelijke gemeenschap van Woubrugge
is het haalbaar! Mogen wij op uw blijvende steun rekenen?
Namens de orgelcommissie,
Ed Molenaar
Bericht van de diaconie.
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten…………….

Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingkampen op de winter die komt.
De situatie in de vluchtelingkampen is mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren noodGedwongen in fragiele, zelf gemaakte bouwsels, die wegwaaien als er veel wind staat.
Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangere vrouwen, pasgeboren baby’s en
chronische zieken. Het is er onveilig en er is veel geweld. Via partnerorganisaties helpt Kerk
in Actie in vluchtelingkampen in Griekenland. Bij aankomst krijgen ze voedsel en water en
een pakketje kleding. Ook krijgen ze info over hun procedure en hulp bij het aanvragen van
documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp en het geeft het enig
structuur.
In de week van 29 november tot 6 december wordt er huis aan huis landelijk gecollecteerd
voor Kerk in Actie: Vluchteling kinderen in Griekenland. Wij willen hier een vervolg aangeven
door hier tijdens de dienst van 6 december voor te collecteren.
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

