De tweewekelijkse nieuwsbrief van Dorpskerk
Woubrugge

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Dorpskerk Woubrugge

Beste gemeenteleden,
De maand januari is alweer bijna voorbij en we merken al dat het langer licht is. Her en der zien
we sneeuwklokjes en krokussen als voorbode van de lente. Dat zijn lichtpuntjes die we in deze
tijd van lockdown en avondklok goed kunnen gebruiken. In deze nieuwsbrief leest u over meer
lichtpuntjes: zoals het buurtkastje waar goed gebruik van gemaakt wordt en de kerkbalans die
positief van start gegaan is. Laten we proberen oog te hebben voor deze lichtpuntjes, ook als
het niet altijd meevalt en we geen zin meer hebben in al dat coronagedoe.
In deze nieuwsbrief vertellen we u ook meer over de fusie met onze buurgemeente HoogmadeRijpwetering. We zijn positief gestemd dat het ons gaat lukken om deze per 1 januari 2022 te
kunnen realiseren. Al moet er natuurlijk voor die tijd nog wel veel gebeuren!
Heeft u een berichtje voor deze nieuwsbrief of wilt u iets anders aan ons kwijt?
Mail dan naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl

KERKDIENSTEN
Kerkdienst 31 januari 2021
Voorganger: Ds. B.E. Lamain (Den Hoorn)
Organist Marc Koning
Koster: Matijn de Keizer
Welkomcommissie: Marc van der Leij en Cees Kroon
Oppas*: Jessica Noordam en Rita van Rijn
KND*: Nicoline en Jens van Rijn
Bloemendienst: Coby Noordam
Thema van de dienst: 'Bent U het die komen zou, of moeten wij een ander verwachten?'
Johannes raakt in een crisis. Hij die zo zeker was van Jezus, is niet zo zeker meer van zijn
zaak. Is Jezus het wel? Of heb ik mijn kaarten op de verkeerde persoon ingezet? Die vraag
kunnen wij ook hebben. Dat kan te maken hebben met wat wij van Jezus verwachten en hoe
ons leven gaat.
Wat verwachten wij van Jezus? Ben je wel eens teleurgesteld in Hem? Wat kunnen wij leren
van deze vraag van Johannes en van het antwoord dat Jezus geeft..
Kerkdienst 7 februari 2021
Voorganger: kand. P. van Lunteren (Hoenderloo)
Organist: Jan Roeleveld
Koster: Leen van Wouwe
Welkomcommissie: Marianne Jekel en Jeanne Grandia
Oppas*: Marja van de Vechte en Corriena Bergsma
KND*: Afike en Thomas de Rijk
Bloemendienst: Anja van Staden
*Tijdens de lockdown periode komen er alleen kinderen van medewerkenden aan de dienst
naar oppas / KND. Dat betekent dat het niet elke week door gaat. De leiding krijgt hierover tijdig
bericht.
Kerkdienst thuis
Voor beide kerkdiensten geldt dat u rechtstreeks of op een later moment kunt meeluisteren via
de kerkomroep en kunt meekijken via kerkdienstgemist.nl
U kunt kerkdienstgemist ook bereiken via onze website (klikken op het logo).
Een andere optie is om de app kerkdienstgemist te downloaden op tablet / laptop en Dorpskerk
Woubrugge in te stellen als favoriet.
Mocht het niet lukken om mee te kijken via kerkdienstgemist, laat het ons dan even weten.
De orde van dienst vindt u hier
U kunt zich ook abonneren op de ‘liturgie mail’: dan krijgt u wekelijks de liturgie met liedteksten
per mail toegestuurd. U kunt zich aanmelden via onze website.

COLLECTEN
Zondag 31 januari is de collecte bestemd voor
het werk van de kerkrentmeesters en de
predikantsplaats. Zondag 7 februari wordt er
gecollecteerd voor de diaconie en het werk van
de kerkrentmeesters.
De diaconale collecte op 7 februari is bestemd
voor Kerk in actie / werelddiaconaat. Kerk in
actie helpt de inwoners van Bangladesh om
zich zo goed mogelijk voor te bereiden op een
overstroming, zodat hun oogsten niet verloren gaan. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te
kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.
In de maand januari is de opbrengst van de deurbussen voor Stichting Antwoord. In februari
gaat de opbrengst naar SPOT Tanzania en in het bijzonder naar het project: Makanya
Watervoorziening. Kees Kempenaar schrijft hier het volgende over: Makanya bestaat uit 3
gehuchten en heeft in totaal 1050 inwoners. In het dorp worden 12 openbare kranen geplaatst
zodat de dorpelingen de beschikking krijgen over schoon water. Voor de vrouwen wordt zo het
leven een stuk gemakkelijker: met de openbare waterpunten kunnen zij snel schoon water
halen. Op dit moment kost het ze nog zo’n 2 uur om water (20 liter) uit de bron te halen.
Daarnaast komt schoon water ook de algemene gezondheid ten goede. Veel dank aan alle
goede gevers!
Een bijdrage geven aan de collecten kan via de app Appostel, via deze link (Ideal) of in de
manden bij de uitgang.
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 EN
FEBRUARI
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 vragen we
u de diensten zo veel mogelijk online of via de
kerkomroep te volgen. De kerk is 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 dan ook bieden.
Aanmelden voor kerkdienst
We zien dat veel mensen gehoor geven aan onze oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven. In
de kerk zijn naast de medewerkenden een beperkt aantal gemeenteleden aanwezig. We zitten
altijd onder het maximum aantal van 30 gemeenteleden. Als u naar de kerk wilt komen, vragen
wij u zich aan te melden. Het aanmeldformulier vindt u hier.
Indeling en bericht
Op vrijdagmiddag wordt de indeling gemaakt voor de komende zondag. U krijgt hierover uiterlijk
vrijdagavond bericht. 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?

VOOR DE KINDEREN
Kinder-online-dienst
Vanaf nu is de kinder-online-dienst ook te vinden op
kerkdienstgemist.nl
Elke zaterdag om 20.00 uur wordt er een nieuwe kinderonline-dienst met Ds. Stefan Honing geüpload. Deze is
ook hier op onze website te vinden.
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.

VOOR DE JONGEREN
Catechisaties
Op maandag 1 februari beginnen we met Blok 2 van de
catechsiaties. Er is voor gekozen om dit volledig online aan te
bieden.
De jongeren van groep 7 en 8 van de basisschool zijn elke
maandag van 16.00 - 17.00 uur welkom. De jongeren van het
voortgezet onderwijs verwelkomen we graag van 19.30 20.30 uur.
Voor beide groepen wordt met de zelfde link gewerkt. We
hopen jullie allemaal online te zien!

FUSIE NIEUWS
Het jaar 2021 zal voor een belangrijk deel in het
teken staan van de fusie met onze
buurgemeente Hoogmade-Rijpwetering. Eind
vorig jaar hebben wij met elkaar de intentie
uitgesproken om met ingang van 1 januari 2022
te fuseren tot één gemeente met vooralsnog
twee vierplekken: onze Dorpskerk en het Kerkje
aan de Does.
Deze definitieve intentiebesluiten hebben wij naar het breed moderamen van de classis ZuidHolland Noord gestuurd en op de laatste dag van 2020 kregen we een positief bericht: dit
voornemen wordt van harte ondersteund. Het lijkt beide kerkenraden goed om u vanaf dit
moment op regelmatige basis te informeren over de voortgang. Deze berichten worden zowel in
de nieuwsbrief van Hoogmade-Rijpwetering als in de nieuwsbrief van de Dorpskerk. U kunt
deze informatie ook terugvinden op onze website evenals alle relevante stukken.
Waar staan we nu?
Met behulp van onze externe begeleider, de heer Cor Schaap, is een stappenplan met
bijbehorende kalender opgesteld. Naast de delegatie die zich bezig houdt met het fusieoverleg
zijn er twee werkgroepen ingesteld: werkgroep kerkrentmeesters en werkgroep diaconie. Beide
werkgroepen hebben de opdracht gekregen om in het eerste kwartaal een inventarisatie te
maken van de financiën, de gebouwen, het gevoerde beleid en werkwijze. Dit zullen zij
vastleggen in een notitie en op basis daarvan zullen zij beide kerkenraden voorstellen doen ten
behoeve van de nieuwe gemeente.
Een andere klus die in het eerste kwartaal wordt opgepakt is het vaststellen van de grenzen van
de nieuwe gemeente en uitzoeken hoe de ledenadministratie kan worden samengevoegd. Veel
uitzoekwerk deze periode dus, waarbij vooral leden van de kerkenraad, het kerkelijk bureau en
administrateurs zijn betrokken. We houden u op de hoogte!

GEMEENTENIEUWS

Lief en leed uit de gemeente
Bloemen
De bloemen van zondag 17 januari zijn met een
hartelijk groet en bemoediging van de
gemeente gegaan naar Nies de Jeu en Ed
Basie. De twee boeketten van zondag 24
januari zijn met een hartelijke felicitatie van de
gemeente gebracht bij het echtpaar Cor en Wil
Wijsman (65 jaar getrouwd) en het echtpaar
Dirk en Corrie Brunt (60 jaar getrouwd).
Jarigen (80+)
Op 1 februari zijn er maar liefst drie jarigen binnen onze gemeente: de heer C.C. Wijsman (Van
Woudeweg 2, K206, 2481 XN) wordt die dag 89 jaar; mevrouw J.M. den Horder-Bruin
(Weteringpad 3, K111, 2481 AS) viert haar 90e verjaardag en mevrouw J. Windhorst-Schijf (Van
Eeghenstraat 25, 2481 XR) hoopt dan 85 jaar te worden.
De heer D. Brunt (Dokter Nooterstraat 23, 2481 AV) is op 3 februari jarig: hij wordt dan 80 jaar.
Op 8 februari is het de verjaardag van de heer P.F. Noordam (Boddens Hosangweg 52, 2481
LA): hij wordt 90 jaar.
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Huwelijksjubileum
Op dinsdag 9 februari is het echtpaar Eef en Truus van der Horst (Gerbrand Swartlaan 58,
2481AK) zestig jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd en een gezegende dag toegewenst!
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleugelen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
(Lied 868, vers 2)
Pastoraat
Voorlopig zitten we nog in de lockdown en geldt er een avondklok. Dat is soms om moedeloos
van te worden. Laten we desondanks proberen om de positieve dingen te blijven zien en vol te
houden. Kijkt u ook om naar elkaar? Een kaartje, muzikale groet of gesprek op afstand kan veel
goed doen. En laat het ons vooral weten als we iets voor u kunnen doen of als u iemand kent
die hulp nodig heeft. De dominee, ouderlingen en pastoraal medewerkers staan voor u klaar.
Buurtkastje
In december hebben we u geïnformeerd over het buurtkastje dat is geplaatst bij gebouw
Immanuel. Een kastje waar mensen houdbare boodschappen in kunnen zetten voor
dorpsgenoten die dit nodig hebben. Dit blijkt zeker te voorzien in een behoefte want we zien dat
er veel gebruik van wordt gemaakt. Heel mooi om te zien dat het kastje ook steeds weer gevuld
wordt!

Ander nieuws uit de gemeente
Kerkomroep / kerkradio uitzending
De komende uitzendingen van de kerkomroep zijn op donderdagavond 4 en 11 februari 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).
Kerkbalans 2021
Als het goed is, heeft u inmiddels de kerkbalans envelop met alle
informatie in uw brievenbus aangetroffen. De eerste toezeggingen
zijn al binnen: op 27 januari zaten we al op 20% van het benodigde
bedrag en daar zijn we blij mee.
Dit jaar worden de enveloppen niet bij u thuis op gehaald, maar
vragen wij u uw toezegging via de website of email te doen. Mocht
dat lastig zijn dan kunt u de antwoordstrook ook in de brievenbus
van Immanuel of het kerkelijk bureau (Vrouwgeestweg 12) doen.
Alvast dank!
Gift
De kerkrentmeesters ontvingen een gift van € 2000,00 die besteed
mag worden aan beeld en geluid. Zoals u weet, hebben we de
laatste maanden investeringen moeten doen om de diensten online
uit te kunnen zenden. En op het wensenlijstje staat nog het een en
ander wat we graag zouden willen aanschaffen. We zijn dan ook heel
blij met dit prachtige bedrag. Veel dank!

Violenactie
Alvast voor in de agenda: op zaterdag 20 maart is onze jaarlijkse
violenactie. U kunt dan weer prachtige violen kopen op het
Batehofplein.
Maar voordat het zover is moet er natuurlijk nog wel wat gebeuren.
Op zaterdag 16 januari is er door jong en oud hard gewerkt in de
kas bij de Plantenwacht van Marc en Jannie van der Leij. Er zijn
heel veel violen gezet en vooral de jeugd heeft zijn best gedaan!

Tot slot....
…..sluiten we af met een ‘lied van dankbaarheid’ (Hein
Stufkens uit Geef het licht eens door):

Niets is van mij,
alles gekregen,
enkel reden om
dankbaar te zijn.
Het licht en het leven,
de vreugde, de pijn,
om niet gegeven;
het brood en de wijn,
de dood en de liefde,
honing, azijn,
alles gekregen,
enkel reden om
dankbaar te zijn.
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.

