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Nieuwsbrief Dorpskerk Woubrugge

Beste gemeenteleden,
Wat zijn het bijzondere tijden! Vorig jaar om deze tijd had toch niemand kunnen denken dat we
kerst zouden vieren in coronatijd? En nu is de situatie nog ernstiger geworden en zitten we tot
19 januari in een lockdown. U vraagt zich misschien af wat dat betekent voor de kerkdiensten in
deze periode. Daar hebben we ons deze week als kerkenraad over gebogen. We hebben alle
mogelijkheden gewikt en gewogen en zijn tot het besluit gekomen dat we, naast het online
uitzenden van alle diensten, de kerk open houden voor bezoekers.
We vragen u de diensten zo veel mogelijk online te volgen. Maar we weten dat een deel van
onze gemeenteleden thuis niet de mogelijkheid heeft om de kerkdienst mee te beleven en we
weten ook dat het voor een aantal gemeenteleden heel erg belangrijk is om samen met anderen
de dienst te kunnen bijwonen in de kerk. Die mogelijkheid blijven we dus ook de komende
weken bieden. We zullen ons daarbij uiteraard houden aan alle restricties: dus niet meer dan 30
kerkgangers (exclusief medewerkenden), 1,5 meter afstand en bij gezondheidsklachten vragen
wij u thuis te blijven.
In de vorige nieuwsbrief hadden we aangekondigd bij veel belangstelling een extra dienst te
houden op eerste kerstdag. Deze dienst staat wel in onderstaand overzicht, maar gezien de
huidige situatie zou het kunnen dat we die laten vervallen.
Naast de kerkdiensten zijn er rond kerst allerlei (online) activiteiten: op zondag 20 december
organiseren we voor het eerst een Lessons and Carols in onze Dorpskerk. Online meekijken
kan ook! Er wordt nog hard gewerkt aan de Woubrugse 'kerstfilm', die op 24 december in
première gaat. Leuk om met kerst naar te kijken!
Dit jaar is er ook weer een Lichtjeswandeling: van 23 t/m 27 december van 16.30 tot 21.00 uur
te lopen op eigen gelegenheid. Doet u ook mee? Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier meer
over. Heel fijn dat er een creatieve oplossing gevonden is om de Lichtjeswandeling toch door te
laten gaan!
Heeft u een berichtje voor deze nieuwsbrief of wilt u iets anders aan ons kwijt?
Mail dan naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl

KERKDIENSTEN
Kerkdienst 20 december 2020: 4e Advent
Voorganger: Ds. W.J. van Schaik (Dordrecht)
Muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje en organist Johan van
Oeveren
Koster: Rob Noodelijk
Welkomcommissie: Marc van der Leij en Cees Kroon
Oppas: Marja van de Vechte en Corriena Bergsma
KND: Afike de Rijk en Nine Zandstra
Bloemendienst: Gerrie Verboom
Kerkdienst 24 december 2020, 21.30 uur: kerstnachtdienst
Voorganger: Ds. S.C. Honing
Muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje, organist Anton den Boer en
pianist André Kaastra
Koster: Wilco van Termeij
Welkomcommissie: Monique Kinkel en Jeanne Grandia
Bloemendienst: Coby Noordam
Kerkdienst 25 december 2020, 9.30 uur: eerste kerstdag
Voorganger: Ds. S.C. Honing
Muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje en organist Jan Roeleveld
Koster: Arjan van de Velde
Welkomcommissie: Marianne Jekel en Tineke Heijns
Oppas: Evelien Grandia en Nine Zandstra
KND: Corriena Bergsma en Tobiah de Rijk
Bloemendienst: Coby Noordam
Kerkdienst 25 december 2020, 11.30 uur: eerste kerstdag
Voorganger: Ds. S.C. Honing
Muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje en organist Kees Spaans
Koster: Eb van de Vechte
Welkomcommissie: Piet en Gerrie Verboom
NB. Deze dienst is nog onder voorbehoud (afhankelijk van het aantal aanmeldingen)
Kerkdienst 27 december 2020
Voorganger: Ds. W.P. Vermeulen (Utrecht)
Muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje en organist Johan van
Oeveren
Koster: Bob Hoogenboom
Welkomcommissie: Rob en Anneke Noodelijk
Oppas: Jeany van de Velde en Larissa den Boer
KND: Liesbeth Hijzelendoorn en Matthijs Pont
Bloemendienst: Coby Noordam
Kerkdienst 31 december 2020, 19.00 uur: oudjaar
Voorganger: Ds. P. Baane (Alphen aan den Rijn)
Muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje en organist Johan van
Oeveren
Koster: Piet Verboom
Welkomcommissie: Piet en Gerrie Verboom
Bloemendienst: Wilco van Termeij
Kerkdienst 1 januari 2021, 10.00 uur: nieuwjaar
Voorganger: Ds. S.C. Honing
Muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje en organist Marc Koning
Koster: Hans Jansen
Welkomcommissie: Piet en Gerrie Verboom
Bloemendienst: Wilco van Termeij
Kerkdienst thuis
Voor alle kerkdiensten (met uitzondering van de eventuele 2e dienst op eerste kerstdag) 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 20 december en donderdag 24 december is de
collecte bestemd voor het werk van de
kerkrentmeesters.
Op eerste kerstdag wordt er gecollecteerd voor Kerk in
Actie en het werk van de kerkrentmeesters.
De collecte op zondag 27 december is bestemd voor het
werk van de kerkrentmeesters en energie en
verwarming.
Op 31 december wordt er gecollecteerd voor de
Diaconale werkgroep de Ruyter en het werk van de
kerkrentmeesters en op 1 januari is de collecte bestemd voor Diaconaal Centrum de
Bakkerij en het werk van de kerkrentmeesters.
Toelichting diaconale collectes:
Kerk in actie / kinderen in de knel (eerste kerstdag): voor veel kinderen is het met Kerst
helemaal geen feest. Zij zijn op de vlucht en groeien op in armoede. Zo leven duizenden
bange kinderen in Griekse vluchtelingkampen. Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie in
deze vluchtelingkampen: de kinderen krijgen te eten en er wordt gezorgd dat zij les krijgen
op een veilige plek.
Stichting Diaconale Werkgroep de Ruyter (31 december): sinds 1988 geeft deze stichting
met hulptransporten en het ondersteunen van noodzakelijke projecten in Oost-Europa
gestalte aan de Bijbelse opdracht om om te zien naar onze naasten.
Diaconaal Centrum de Bakkerij te Leiden (1 januari): dit centrum geeft op eigentijdse en
informele wijze invulling aan haar motto: Helpen waar nog geen helper is. Ze geeft steun aan
de meest kwetsbare mensen: mensen die op de vlucht zijn en die in onze regio een veilig
heenkomen zoeken.
In de maand december is de opbrengst van de deurbussen voor het plaatselijk
evangelisatiewerk.
Een bijdrage geven aan de collecten kan in de manden bij de uitgang, via de app Appostel 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.

KERKDIENSTEN IN DECEMBER
EN JANUARI
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
Tijdens de huidige lockdown geldt een maximum
aantal van 30 gemeenteleden (exclusief de
medewerkenden aan de dienst). Wilt u graag naar de kerk komen, meldt u zich dan vooral aan.
We maken voor elke kerkdienst een zo eerlijk mogelijke indeling.Het aanmeldformulier vindt u
hier.
Indeling en bericht
Voorafgaand aan de kerkdiensten wordt de indeling gemaakt. Als u bent ingedeeld krijgt u
uiterlijk één dag voor de dienst 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?
Temperatuur in het kerkgebouw
In deze wintermaanden is het door het vooraf luchten en ventileren kouder in de kerk dan u
gewend bent. Wij adviseren u om uw jas aan te houden en/of een plaid mee te nemen.

OP WEG NAAR KERST
Dorpskerk in kerstsfeer
Onze Dorpskerk ziet er weer prachtig uit. Ons
onlineteam gaat er voor zorgen dat u dit thuis ook
kunt zien. Veel dank aan de familie Noordam die
er ook dit jaar weer voor heeft gezorgd dat onze
kerk in kerstsfeer is!
Lessons and Carols
Op zondag 20 december om 20.00 uur wordt in
de Dorpskerk een Lessons and Carols
uitgevoerd. Lessons and Carols is een
traditionele viering waarin het verhaal van de
zondeval, de belofte van de Messias en de komst van Jezus wordt verteld door middel van een
aantal korte bijbelteksten, afgewisseld met het zingen van een aantal kerstliederen. De Carols
(liederen) worden uitgevoerd door musicus Johan van Oeveren en gezongen door een aantal
zangers. De Lessons (lessen) komen uit de bijbel en worden voorgelezen door onze predikant
Stefan Honing.
Aanmelden kan via de website en de viering is ook te volgen via ons YouTubekanaal. De liturgie
vindt u hier. Het belooft een geweldige muzikale en inhoudsvolle avond te worden!
Lichtjeswandeling
Van woensdag 23 december tot en met zondag 27 december, van 16.30 uur tot 21.00 uur,
zal Woubrugge in het teken staan van de lichtjeswandeling. Dit jaar is vanwege de Covidmaatregelen gekozen voor een andere invulling. Iedereen kan op eigen gelegenheid op zoek
gaan naar de adressen die genoemd staan op een puzzel plattegrond. Op elk adres vindt u een
activiteit, iets te zien of te horen en een letter die op de kaart samen met de andere letters een
kerstboodschap vormen. Onderweg komt u ook weer de Wensboom tegen waarin u uw
kerstwens kunt delen en ligt er een kerstgroet voor u klaar. Iedereen kan meedoen!
De puzzel plattegrond is te vinden op onze website of op te halen bij Van Raad.
We doen een oproep om, tijdens de lichtjeswandeling, elke avond potjes met lichtjes op de
stoep in uw straat te zetten zodat we door een mooi verlicht dorp kunnen wandelen! Omdat
iedereen zijn eigen route bepaalt, kan elke straat meedoen!
Première Kerstfilm ‘Licht in Woubrugge’
Op 24 december om 19.00 uur komt de kerstfilm online te staan, o.a. op ons YouTubekanaal.
Het is een leuke film geworden voor en door Woubruggenaren. Kijken dus de komende kerst!

VOOR DE KINDEREN
Kinder-online-dienst
Vanaf zaterdag 20.00 uur staat de kinderonline-dienst met Ds. Stefan Honing hier
op onze website.
Oppas en kindernevendienst
Tijdens de lockdown periode kijken we per
week of de oppas en/of kindernevendienst
door zal gaan. Dit zal afhangen van het
aantal kinderen dat aangemeld wordt.
Uiteraard zullen we de leiding tijdig
informeren.
Voor thuis
Kinderen (en ouders) die thuis aan de slag willen, kunnen terecht op de website van Bijbel
Basics. Op deze site vind je verhalen, werkbladen en filmpjes.

GEMEENTENIEUWS

Lief en leed uit de gemeente
Bloemen
De bloemen van zondag 6 december zijn met een hartelijke groet
van de gemeente gegaan naar mevrouw Tiny Molenaar. De
bloemen van zondag 13 december zijn met een hartelijke felicitatie
gebracht bij Teun en Corry van der Eijk die op 9 december hun 50jarig huwelijksjubileum mochten vieren.
Jarigen (80+)
Mevrouw J. Walraven-Haring (Gerbrand Swartlaan 26A, 2481 AJ)
wordt op 24 december 94 jaar. Op 27 december is mevrouw M.
Schijf-Wolvers (Gerbrand Swartlaan 7, 2481 AH) jarig; zij wordt 83
jaar. De heer W. Maassen (Turfeiker 24, 2481 CV) wordt op 27
december 81 jaar. Op 1 januari is mevrouw M. Noordam-Donker
(Gerbrand Swartlaan 15, 2481 AH) jarig; zij wordt 80 jaar.
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Meeleven
We leven mee met mevrouw Treur-Kool die op dit moment in het ziekenhuis verblijft.
We leven ook mee met mevrouw Kinkel-Klomp: zij is deze week overgeplaatst naar
verpleeghuis Leythenrode. Ze kan niet meer in haar eigen huis wonen en staat nu op de
wachtlijst voor Woudsoord. Ze hoopt snel weer terug te kunnen naar Woubrugge. Een
(kerst)kaartje wordt zeer op prijs gesteld: Leythenrode, afdeling De Does, kamer 5,
Hoogmadeseweg 55, 2351 CP Leiderdorp.
Pastoraat
In deze periode van lockdown en thuisblijven is het des te belangrijker om naar elkaar om te
zien. Met een (kerst)kaart, telefoontje of een lied kunt u vast iemand blij maken. 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.
Buurtkastje
Bij gebouw Immanuël is onlangs een buurtkastje geplaatst. In het Leidsche Dagblad (18
november) staat een interview met ds. Stefan Honing. U kunt het hier lezen.
Door het buurtkastje willen we mensen helpen die krap bij kas zitten én voedselverspilling tegen
gaan. Gemeenteleden en niet-gemeenteleden die als goede buur iets kunnen en willen missen
kunnen houdbare artikelen in het kastje leggen zoals bijvoorbeeld koekjes, frisdrank, potjes
saus, pindakaas, luiers of zeep. Mensen die iets nodig hebben kunnen een artikel uit het kastje
pakken. Zo help je elkaar! De voorwaarde is dat de artikelen goed en ongebruikt moeten zijn.
Het is niet toegestaan om rookwaren en/of alcoholische dranken in het kastje te leggen.

Ander nieuws uit de gemeente
Kerkomroep / kerkradio uitzending
In verband met Kerst en Oud en Nieuw is de uitzending van de kerkomroep twee keer op een
woensdagavond: 23 en 30 december. Gewoon op het vertrouwde tijdstip: van 18.15-19.30
uur. Wilt u een verzoeknummer voor iemand aanvragen? 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).
Kerkklokken 1 januari
Op 1 januari kort na middernacht zullen in het hele land de kerkklokken 10 minuten luiden als
teken van hoop voor het nieuwe jaar. Ook de klokken van onze Dorpskerk zullen klinken!
Opbrengst van de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie
De collecte van Kerk in Actie voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland heeft in ons dorp
€ 2.213,09 opgebracht. Dat is de opbrengst aan contant geld in de collectebussen. De bijdragen
via de QR-code komen daar nog bij. De collecte werd over het algemeen heel positief
ontvangen en bijna altijd werd er wel gedoneerd.
Namens Kerk in Actie hartelijk dank aan de 26 collectanten die zich voor dit mooie resultaat
hebben ingezet.
Bericht van familie De Graaf
Hartelijk dank voor de gift van €642,50 van de deurbuscollecte
die we afgelopen maand mochten ontvangen. Door uw
bijdrage kunnen we Moslims het goede nieuws blijven
brengen. Zeer binnenkort hopen we weer terug te keren naar
Azië. U ontvangt via de nieuwsbrief bij het volgende kerkblad
een update over ons leven en werk.We wensen u alvast
gezegende feestdagen!
Bericht van de Kerkrentmeesters: Eindejaarscollecte
Goed nieuws! Het streefdoel van de eindejaarscollecte van €
10.000,- is ruimschoots gehaald. Op 14 december was er € 11.790,binnen! Een fantastisch resultaat waar we heel blij mee zijn. Alle
gulle gevers hartelijk dank!!
Violenactie 2021
We kijken alvast vooruit naar 2021, naar de violenactie op 20 maart.
Net als vorig jaar zullen de violen verkocht worden op het
Batehofplein. De voorbereidingen beginnen op zaterdag 16 januari
om 9.30 uur, want dan worden de violen neergezet in de Kas bij de
PlantenWacht van Marc en Jannie van der Leij. Jannie zorgt zoals
altijd voor wat lekkers bij de koffie en voor heerlijke soep!
Helpt u ook mee?
Aanmelden kan bij Marc en Jannie van der Leij via
info@plantenwacht.nl of jannie@plantenwacht.nl.

Tot slot....
…..sluiten we af met woorden van Lied 509

Kindje van vrede, dat op ons wacht,
jij bent gekomen als dauw in de nacht.
Parel van liefde, kwetsbare held,
jij bent gekomen als dauw op het veld.
Vindplaats van liefde, dauwdruppel, kind,
jij laat je vinden door wie je bemint.
Kindje van vrede, leer ons te zijn
vindplaats van liefde in deze woestijn.

Gezegende kerstdagen toegewenst!
© www.rondomkaagenbraassem.nl

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.

