Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
20 december
24 december
25 december
25 december
27 december
31 december
1 januari

9:30
21:30
9:30
11:30
9:30
19:00
10:00

ds. W.J. van Schaik, Dordrecht
ds. S.C. Honing
ds. S.C. Honing
ds. S.C. Honing (let op geen video-uitzending)
ds. W.P. Vermeulen, Utrecht
ds. P. Baane, Alphen a/d Rijn
ds. S.C. Honing

Vieren en doen. De komende tijd staat er van alles op de agenda. Het is mooi en
bemoedigend om te zien dat er, ondanks corona, toch nog veel wel mogelijk is. Het had
natuurlijk ook ander gekund, het is gemakkelijker om iets af te lasten. Toch staat er dit jaar
ook weer een vol programma in de kerstweken klaar. Daar zijn we dankbaar voor! We
beginnen a.s. zondag met de kerkdienst, geleid door onze oud-predikant ds. van Schaik. Fijn
dat hij weer in ons midden is. Die avond begint om 20:00 uur de Lessons and Carols.
Aanmelden kan via de website, de avond is ook te volgen via de gebruikelijke online kanalen.
Vanaf woensdag 23 december t/m zondag 27 december is de lichtjeswandeling te lopen in
ons dorp. Complimenten aan de organisatie dat dit ondanks alle beperkingen door kan gaan.
Op donderdag 24 december om 19:00 uur komt de kerstfilm ‘Licht in Woubrugge’ online te
staan. Het is echt een film van heel Woubrugge aan het worden.
Op diezelfde avond is er om 21:30 uur de kerstavonddienst in de Dorpskerk. Helaas dit jaar
niet gezamenlijk. Ikzelf hoop in deze dienst voor te gaan.
Op kerstochtend hebben we twee kerkdiensten, één om 9:30 uur en de ander om 11:30 uur.
Beide diensten hoop ik zelf te leiden, qua inhoud zullen ze (vrijwel) identiek zijn. Daarom
wordt alleen de dienst van 9:30 uur ook met beeld uitgezonden.
Op zondag 27 december hoopt ds. Vermeulen uit Utrecht bij ons voor te gaan.
Op oudejaarsavond gaat om 19:00 uur ds. Baane uit Alphen aan den Rijn voor. En de eerste
dienst in het nieuwe jaar, op 1 januari, hoop ik zelf om 10:00 uur te leiden.
Diensten. Bij de kerkdiensten houden we ons 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?
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. Het
belooft een geweldige muzikale en inhoudsvolle avond te worden!
Première Kerstfilm ‘Licht in Woubrugge’.
Op 24 december om 19:00 komt de kerstfilm online te staan, o.a. op ons YouTubekanaal. Op
het moment van schrijven zijn de meeste opnames achter de rug. Het is een leuk project
waaraan ook veel niet-kerkelijke mensen hun medewerking aan hebben verleend. Ik ben zelf
reuze benieuwd naar het eindresultaat! Jij toch ook? Kijken dus de komende kerst!
Lichtjeswandeling 2020.
Ga jij ook lopen?
Wie: voor iedereen die het kerstverhaal wil beleven, zowel jong als oud.
Wanneer: Woensdag 23 december tot en met zondag 27 december van 16.30-21.00 uur kun
je de lichtjeswandeling lopen op eigen gelegenheid. De huizen die deelnemen zijn in
kerstsfeer versierd.
Hoe: Er kan vanaf 18 december een puzzelplattegrond worden gedownload via de
Facebookpagina ‘Lichtjeswandeling Woubrugge’, de nieuwsbrief van de basisscholen of
opgehaald worden bij van Raad, Batehof 3.
Met de puzzelplattegrond kun je op zoek gaan naar de huizen die meedoen met de
lichtjeswandeling.
Dit jaar mag je thuis de lampion knutselen voor de wandeling. Een knutselpakket
hiervoor (inclusief plattegrond), kan worden opgehaald vanaf 18 december, op de van
Woudeweg 38.
Dit jaar zal er ook weer de mogelijkheid zijn om een wens te plaatsen in de wensboom.
De lichtjeswandeling kan alleen een succes worden als wij met elkaar
de maatregelen van het RIVM opvolgen.
Kinder-online-dienst.
We blijven doorgaan met het elke zondag uitzenden van een kinder-online-dienst. Op eerste
kerstdag is er ook een kinder-online-dienst.
Kerstviering jeugd. Afgelopen zondag was er de kerstviering van de jeugd. Ikzelf was een
deel van de avond aanwezig. Het was een gezellige topavond!
Violen-actie.
Op zaterdag 16 januari moeten er weer Violen worden neergezet in de Kas bij PlantenWacht.
Ook nu willen we weer graag dat jullie helpen, we beginnen om 9.30 uur
Jannie zorgt natuurlijk voor wat lekkers bij de koffie en heerlijke soep

Komen jullie weer helpen ? laat het even weten op info@plantenwacht.nl of
jannie@plantenwacht.nl
Bedankt Jannie en Marc van der Leij
p.s. de verkoopdatum is 20 maart op het Batehofplein!
Omzien naar elkaar.
We leven mee met Piet en Map Slingerland (Gerbrand Swartlaan 26, 2481AJ). Piet heeft een
tijdje terug een herseninfarct gehad en de laatste tijd schommelt het nogal met zijn
gezondheid.
In deze donkere dagen in december hebben we vaak meer behoefte aan contact. En dat valt
niet mee in deze coronatijd. Gelukkig kunnen we elkaar wel spreken via de telefoon en ook
een kaartje doet mensen 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.
Bedankt. We willen iedereen bedanken voor de lieve woorden en kaarten die we ontvingen
voor ons 50 jarig huwelijksjubileum.
Helaas voor ons allen geen koffie en gebak, want Immanuel blijft voor ons gesloten.
Wij gaan in december Woubrugge verlaten, maar we blijven met elkaar verbonden.
In Alphen staat voor iedereen ook altijd de koffie klaar.
Wij nodigen U uit en zien elkaar daar.
Ons adres is : Nijverheidsweg 36. 2404 HD Alphen a d Rijn
Tel: 0653950600
met een hartelijke groet van:
Corry en Teun van der Eijk,
Buurkastje.
Onlangs is er bij gebouw Immanuël, aan de waterkant, een buurtkastje geplaatst.
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. Hiermee gaan we ook voedselverspilling tegen. 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.
Je kunt zelf spullen in het kastje leggen, maar in gebouw Immanuël staat ook een doos klaar.
Hier kunnen ook spullen in worden gelegd. Zo hebben we een voorraad om het kastje gevuld
te houden. Vertel het ook door aan andere mensen, zo kunnen er zoveel mogelijk mensen
gebruik van maken.
Bestuur en Beleid.

Bericht van de diaconie.
Met 1e Kerstdag is de diaconale collecte tijdens de dienst bestemd voor Kerk in Actie :
Kinderen in de knel.
Voor veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij zijn op de vlucht, groeien op in
armoede of hebben hun hele leven nog geen vrede gekend. Zo wachten duizenden bange
kinderen in Griekse vluchtelingkampen op de winter die komt. Via partnerorganisaties helpt
Kerk in Actie in deze vluchtelingkampen, de kinderen krijgen les op een veilige plek, zodat dit
enige structuur geeft. Ook krijgen zij hier te eten.
Met Oudejaarsavond is de diaconale collecte tijdens de dienst bestemd voor St. Diaconale
Werkgroep de Ruyter. Sinds 1988 mag deze stichting middels hulptransporten en het
ondersteunen van noodzakelijke projecten in Oost-Europa gestalte geven aan de Bijbelse
opdracht om te zien naar de armlastige naaste en zo daadwerkelijk concrete hulp aan
bieden.
Met Nieuwjaarsdag is de diaconale collecte tijdens de dienst bestemd voor diaconaal
Centrum de Bakkerij te Leiden. 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 van ons land, zij die huis en haard hebben moeten verlaten en in onze regio een
veilig heenkomen zoeken.
Alle collectes worden van harte aanbevolen.
Beste wensen. Wij wensen u allen hele gezegende feestdagen en een mooie jaarwisseling
toe! Fam. Honing.

