Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
3 januari
10 januari

9:30
9:30

ds. C. van den Berg, Gouda
ds. S.C. Honing

Vieren en doen. Komende zondag hoopt ds. van den Berg uit Gouda naar onze mooie
Dorpskerk af te reizen om bij ons voor te gaan. De week daarna, op zondag 10 januari, zal ik
zelf weer plaats mogen nemen op de kansel. Op dit moment weet ik nog niet waar ik dan
over zal preken.
Terugblik kerst. Ik kijk met dankbare gevoelens terug op de kersttijd. Ondanks corona is er
heel veel mogelijk geweest, ik noem het kort: de Lessons and Carols, de lichtjeswandeling,
de kerstfilm ‘Licht in Woubrugge’, de kerstavonddienst en de kerstochtendienst. Stuk voor
stuk hebben we deze activiteiten als zegenrijk mogen ervaren. We zijn onze God en de
mensen die het allemaal hebben georganiseerd dankbaar.
Omzien naar elkaar.
Mevrouw Kinkel-Klomp is vanuit haar tijdelijke woning vanuit verzorgingshuis Woudsoord
overgebracht naar Leythenrode. Ze kan niet meer terug naar huis, maar ze hoopt binnen niet
al te lange tijd naar Woudsoord te kunnen verhuizen. Haar huidige adres is: Leythenrode,
afdeling De Does, kamer 5, Hoogmadeseweg 55, 2351 CP Leiderdorp.
Een eventueel bezoekje wordt op prijs gesteld, maar wel graag in overleg met de familie in
verband met het huidige maximaal aantal bezoekers per dag. Hiervoor kan een mailtje
worden gestuurd naar: ckinkel@gmail.com
Mevrouw Treur-Kool is enige tijd in het ziekenhuis geweest. Ze is nu weer terug in
verzorgingshuis Leythenrode (Hoogmadeseweg 55, 2351 CP Leiderdorp, afdeling de Kaag,
kamer B19). We bidden haar een verder herstel toe.
Bedankt. Ik wil graag Arentina, Jeanne, Maaike, Yvette en Gretha bedanken voor de
hartverwarmende kerstattentie die wij mochten ontvangen, en ik denk dat dit mede te
kunnen doen namens de andere bezoekers van de “ouderenmiddagen”, Henk van der Nagel
Bedankt. Gré en Leen Bregman willen hierbij alle gemeenteleden bedanken voor de
felicitaties voor hun 55 jarig huwelijk. Ze zijn er zeer dankbaar voor.
Lockdown. We leven in een lockdown met alle mogelijke gevolgen. Voor velen is het zwaar.
De batterij is (bijna) leeg. Dit is moeilijk. Kijkt u om naar gemeenteleden en anderen die het
wellicht wat zwaarder hebben? Een klein gebaar kan veel betekenen.
Door de lockdown zijn veel kerkelijke activiteiten niet mogelijk, of anders. Ik noem hierbij
nog even dat de start van de tweede seizoenshelft van de catechisaties is uitgesteld.

Hartelijk bedankt. Wij willen iedereen bedanken voor de mooie kaarten. En wij wensen u
allen een hoopvol 2021 toe! Laurien, Josefien en Stefan Honing.

