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Beste gemeenteleden,
Niet geheel onverwacht hebben we deze week gehoord dat we voorlopig nog een aantal weken
in de lockdown zitten. En dat betekent zoveel mogelijk thuis blijven en onze contacten tot een
minimum beperken. We zouden het zo graag anders zien….
In de kerkenraadsvergadering op 13 januari hebben we gesproken over de gevolgen van deze
lockdown voor onze kerkdiensten en kerkactiviteiten. We hebben als kerkenraad ook gesproken
over het dringende advies van de PKN om voorlopig (vooralsnog t/m 7 februari) tijdens de
kerkdienst in het geheel niet te zingen. Dus ook niet met een klein aantal personen zoals wij dat
gewend zijn. Dat gaat ons aan het hart, maar we vinden dat we dit advies niet naast ons neer
kunnen leggen. De komende weken zal er dus geen zanggroepje zingen in de kerk, maar zullen
we gebruik maken van opnames van o.a. Nederland Zingt.
Voor de kerkdiensten zelf vragen we u om deze zoveel mogelijk online te volgen. We houden de
kerk wel open voor gemeenteleden die die mogelijkheid niet hebben. De activiteiten die in
digitale vorm kunnen (zoals bijvoorbeeld onze kerkenraadsvergadering), laten we doorgaan.
Voor de activiteiten waarbij dat niet kan, wachten we op betere tijden.
Het jaar 2021 staat voor onze gemeente en voor onze buurgemeente Hoogmade-Rijpwetering
in het teken van de fusie met als streefdatum 1 januari 2022. Ons intentiebesluit is positief
ontvangen door het breed moderamen van de classis Zuid-Holland Noord. Als fusie
overleggroep zijn we het jaar voortvarend gestart met het instellen van een werkgroep
kerkrentmeesters en een werkgroep diaconie. Beide groepen gaan binnenkort aan de slag met
een inventarisatie van alles wat speelt op het gebied van financiën, gebouwen, werkwijze etc.
Komende nieuwsbrief zullen we u wat uitgebreider informeren en schetsen hoe het tijdpad er uit
ziet. Het is u misschien opgevallen dat we naast alle praktische zaken ook steeds meer samen
optrekken: in de zondagse online diensten bijvoorbeeld. Fijn dat dit kan!
Heeft u een berichtje voor deze nieuwsbrief of wilt u iets anders aan ons kwijt?
Mail dan naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl

KERKDIENSTEN
Kerkdienst 17 januari 2021
Voorganger: Ds. S.C. Honing
Organist André van ‘t Wout
Koster: Leen van Wouwe
Welkomcommissie: Teun en Corry van der Eijk
Oppas: Janneke van Wouwe en Vera Hijzelendoorn
KND: Nathan en Tobiah de Rijk
Bloemendienst: Liesbeth Hijzelendoorn
Kerkdienst 24 januari 2021
Voorganger: Ds. S.C. Honing
Organist Jan Roeleveld
Koster: Marten den Boer
Welkomcommissie: Wilco en Tonja van Termeij
Oppas: Corinne Roosemalen en Renske Grandia
KND: Naomi de Rijk en Vera Hijzelendoorn
Bloemendienst: Janneke van Wouwe
Kerkdienst thuis
Voor beide kerkdiensten 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.
NIEUW: Sinds kort is het ook mogelijk om u te abonneren op de ‘liturgie mail’. U krijgt dan de
liturgie met liedteksten (vergelijkbaar met het A4 dat u in de kerk krijgt) per mail toegestuurd. U
kunt zich aanmelden via onze website.

COLLECTEN
Zondag 17 januari is de collecte bestemd voor het werk
van de kerkrentmeesters.
Op zondag 24 januari wordt er gecollecteerd voor de
diaconie en het werk van de kerkrentmeesters.
De diaconale collecte op zondag 24 januari is bestemd
voor Vrienden van de Hoop in Dordrecht. Mensen met
problemen (verslaafd, dakloos, etc.) vinden bij één van
de inloophuizen van de Hoop een luisterend pastoraal
oor. In de huidige coronatijd is spontaan binnenlopen voor een kopje koffie lastig, maar gelukkig
kunnen de bezoekers wel op afspraak geholpen worden.
In de maand januari is de opbrengst van de deurbussen voor Stichting Antwoord.
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 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.
Gedurende de huidige lockdown periode
(vooralsnog tot 9 februari) vragen we u de diensten
zo veel mogelijk online te volgen. De kerk is ook
open voor bezoekers omdat we weten dat een deel
van onze gemeenteleden thuis niet de mogelijkheid heeft om de kerkdienst mee te beleven en
omdat 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.
Aanmelden voor kerkdienst
Op dit moment laten we maximaal 30 gemeenteleden (exclusief de medewerkenden aan de
dienst) toe in het kerkgebouw. Wilt u naar de kerk komen, meldt u zich dan aan. Het
aanmeldformulier vindt u hier.
Indeling en bericht
Voorafgaand aan de kerkdiensten wordt de indeling gemaakt. U krijgt uiterlijk vrijdagavond een
bevestiging.
Hierin staat bij welke ingang u welkom bent en ook dat wij u vragen 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.

VOOR DE KINDEREN
Kinder-online-dienst
Vanaf zaterdag 20.00 uur staat de kinder-online-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. 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 3 januari zijn als blijk
van medeleven van de gemeente gegaan naar
familie Groot, nu hun vader en opa Piet Groot
op 28 december is overleden. De bloemen van
zondag januari zijn met een hartelijke groet en
bemoediging van de gemeente gebracht bij
Leanne Bregman, die herstellende is van een
knieoperatie.
Jarigen (80+)
Op 25 januari zijn mevrouw J.C. Slingerland-Verschuur (Van Hoogstratenlaan 1, 2481 XC) en
mevrouw S.J. van Oostende-Verschuur (Van Eeghenstraat 23, 2481 XR) jarig. De zussen
worden die dag 89 jaar.
Mevrouw J. Berkheij (Weteringpad 3, K112, 2481 AS) viert op 28 januari haar 93e verjaardag.
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Huwelijksjubilea
Komende week zijn er op 18 januari twee huwelijksjubilea:
De heer en mevrouw Cor en Wil Wijsman (Van Woudeweg 2 K206, 2481 XN) zijn die dag 65
jaar getrouwd.
De heer en mevrouw Dirk en Corrie Brunt (Dokter Nooterstraat 23, 2481 AV) vieren dat zij 60
jaar getrouwd zijn.
Beide echtparen van harte gefeliciteerd en een gezegende dag toegewenst!
Liefde is ondanks alles
in iemand blijven geloven
en misschien wel daarom
is liefde van een andere orde:
iets hemels, iets van God.
(Greet Brokerhof van der Waa)
Bericht van overlijden
Op zaterdag 9 januari is ons oudste gemeentelid, mevrouw A. Treur-Kool overleden. Zij mocht
de hoge leeftijd van 98 jaar bereiken. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op
vrijdagmorgen 15 januari. U kunt deze dienst hier terugkijken.
Op woensdag 13 januari is de oudste zoon van mevrouw Treur-Kool, de heer Reinier Treur,
overleden. Hij is 73 jaar geworden. De afscheidsdienst, waarin ds. Stefan Honing zal voorgaan,
wordt gehouden op dinsdag 19 januari om 10.30 uur. U kunt deze dienst online of via de
kerkomroep meebeleven. Dat kan ook op een later moment.
Wij wensen de familie Treur Gods troostende nabijheid toe.
Pastoraat
De lockdown gaat zeker nog tot 9 februari duren. Dat is enerzijds begrijpelijk, maar anderzijds
ook best moeilijk. Vooral als dat betekent dat je veelal alleen thuis zit of in financiële problemen
raakt. Dan helpt het als je weet dat anderen naar je om kijken. Bel eens iemand op, stuur eens
een kaart of vraag een lied aan. En laat het ons vooral weten als u behoefte hebt aan een
gesprek of iemand kent die hulp nodig heeft. De dominee, ouderlingen en pastoraal
medewerkers staan voor u klaar.

Ander nieuws uit de gemeente
Kerkomroep / kerkradio uitzending
De komende uitzendingen van de kerkomroep zijn op donderdagavond 21 en 28 januari 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).

Bericht van de kerkrentmeesters en de commissie van bijstand: KERKBALANS 2021
Binnenkort start de actie Kerkbalans 2021. De gebruikelijke envelop met alle informatie vindt u
dan in uw brievenbus. In verband met de lockdown en Covid19 halen wij de envelop NIET bij u
op maar verzoeken wij u voor deze keer uw toezegging via de website of de email kenbaar te
maken. Gemeenteleden zonder email kunnen de antwoordstrook inleveren in de brievenbus van
gebouw Immanuël (Kerkstraat 1) of het kerkelijk bureau (Vrouwgeestweg 12). Volgend jaar
hopen wij u weer persoonlijk te kunnen spreken.
Alvast hartelijk dank voor de bereidwillige medewerking!
Opbrengst verjaardagsbussen
De verjaardaggroetbusjes over het 2e halfjaar hebben een opbrengst te zien gegeven van €
873,22. Over heel 2020 hebben wij € 1539,79 ontvangen. Alle jarigen die hierbij aan hebben
bijdragen hartelijk dank!
Gift
Via Gerrie Verboom (bloemengroet) is € 10,00 binnengekomen voor de kerkrentmeesters.
Dank!

Tot slot....
…..sluiten we af met het Gebed van Franciscus
(uit: Vertrouwen, uitgave van de Protestantse
Kerk in Nederland):

God,
laat mij een instrument zijn van uw vrede,
waar haat heerst, laat mij liefde zaaien,
waar onrecht is, vergeving schenken,
waar ruzie is, eensgezindheid,
waar twijfel is, vertrouwen,
waar wanhoop is, hoop,
waar duisternis is, licht,
waar droefheid is, vreugde.
Goede weken toegewenst!

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.

