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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Dorpskerk Woubrugge

Beste gemeenteleden,
Op dit moment hebben we te maken met echt winterweer. En dat levert prachtige plaatjes op
(bijvoorbeeld van de kerk). Ook wel enig ongemak…. afgelopen zondag was er code rood
afgekondigd en konden de gastvoorganger en de organist niet naar Woubrugge komen. Maar
gelukkig was er toch een kerkdienst: met ds. Stefan Honing en opnamen van Nederland Zingt.
Heel fijn dat dat allemaal op zo’n korte termijn geregeld kon worden! Het onlineteam was
gelukkig ook op volle sterkte aanwezig zodat iedereen vanuit huis de dienst kon meebeleven.
Dat hadden we een jaar geleden niet voor elkaar gekregen. Zo heeft deze coronatijd toch nog
positieve kanten.
Heeft u een berichtje voor deze nieuwsbrief of wilt u iets anders aan ons kwijt?
Mail dan naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl

KERKDIENSTEN
Kerkdienst 14 februari 2021
Voorganger: kand. P. van Lunteren (Hoenderloo)
Organist Jan Roeleveld
Koster: Piet Verboom
Welkomcommissie: Monique Kinkel en Peter Jan van der Laan
Oppas*: Evelien Grandia en Nine Zandstra
KND*: Corriena Bergsma en Maaike Hoogenboom
Bloemendienst: Marjanne Boer
Komende zondag lezen we passages uit Markus (1: 29-31 en 35-38) en Lucas (20:9-19). Jezus
zegt dat Hij is gekomen om het goede nieuws te brengen. Hoe verhoudt die boodschap zich tot
de gelijkenis over de eigenaar van de wijngaard? In de preek zal daarbij nader worden
stilgestaan.
Kerkdienst 21 februari 2021
Voorganger: Ds. S.C. Honing
Organist: Johan van Oeveren
Koster: Rob Noodelijk
Welkomcommissie: Coby Bogman en Tineke Heijns
Oppas*: Jeany van de Velde en Larissa den Boer
KND*: Liesbeth Hijzelendoorn en Nine Zandstra
Bloemendienst: Wilco van Termeij
*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.
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 14 februari is de collecte bestemd voor het werk van
de kerkrentmeesters en onderhoud van het orgel. Zondag
21 februari wordt er gecollecteerd voor de diaconie /
Werelddiaconaat en het werk van de kerkrentmeesters.
De diaconale collecte is bestemd voor Kerk in Actie /
Werelddiaconaat. Door de economische situatie in Moldavië
zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te
zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor
de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog
ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt de kerken die
de jongeren stimuleren om de zieke, eenzame ouderen te bezoeken en voor hen te zorgen.
Andersom bieden de ouderen de jongeren een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.
In februari gaat de opbrengst van de deurbussen naar SPOT Tanzania en in het bijzonder naar
het project: Makanya Watervoorziening. Kees Kempenaar heeft hier in de dienst van 7 februari
een toelichting op gegeven. In het dorp Makanya worden 12 openbare waterkranen geplaatst
zodat de dorpelingen de beschikking krijgen over schoon water. Niet alleen is dit voor de
vrouwen en meisjes een enorme verlichting (zij hoeven geen uren meer te lopen om water te
halen), het is ook van groot belang voor de gezondheid van de inwoners. Van harte aanbevolen!
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 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 bieden.
Aanmelden voor kerkdienst
Veel mensen geven gehoor aan onze oproep om de kerkdienst zoveel mogelijk thuis mee te
beleven. In de kerk zijn naast de medewerkenden een beperkt aantal gemeenteleden aanwezig.
Daardoor blijven we onder het maximum aantal van 30 gemeenteleden. Als u naar de kerk wilt
komen, vragen wij u zich aan te melden. 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
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: Paasproject Kindernevendienst
In gewone tijden zou vanaf komende zondag bij de
kindernevendienst (KND) gewerkt worden aan het paasproject
van "Vertel het maar". Omdat dat niet kan, heeft de leiding van
de KND iets anders bedacht: de kinderen krijgen deze week
het projectpakketje thuisbezorgd. Houd dus je brievenbus in de gaten!
Kinderen (en ouders) die thuis nog meer willen doen, kunnen ook terecht op de website van
Bijbel Basics. Op deze site vind je verhalen, werkbladen en filmpjes.

VOOR DE JONGEREN
Catechisaties
Op maandag 15 februari is er weer online catechese. Van
16.00-17.00 voor groep 7 en 8 van de basisschool en van
19.30-20.30 uur voor de jongeren van het voortgezet
onderwijs. Je kunt inloggen via deze link .
Op maandag 22 februari is er in verband met de
voorjaarsvakantie geen catechisatie.

GEMEENTENIEUWS

Lief en leed uit de gemeente
Bloemen
De bloemen van zondag 31 januari zijn met een hartelijk
groet van de gemeente gegaan naar mevrouw de JeuBoon. De bloemen van zondag 7 februari zijn met een
hartelijke groet van de gemeente gebracht bij mevrouw
Muller-Verkade. Zij heeft laten weten blij verrast te zijn
met het boeket van de kerk.
Jarigen (80+)
Op 15 februari is mevrouw L. van der Vaart- van Ommen (Boddens Hosangweg 38, 2481 KZ)
jarig: zij wordt 81 jaar.
De heer J. Aantjes (Vierambachtsweg 65A, 2481 KS) viert op 23 februari zijn 85e verjaardag.
Op 24 februari is het de verjaardag van de mevrouw M. Slingerland-de Jeu (Gerbrand
Swartlaan 26, 2481 AJ): zij wordt 85 jaar.
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Meeleven
Wij leven mee met mevrouw Hermien van der Horst (Batehof 9, 2481 AR) die herstellende is
van een knieoperatie. Beterschap!
De heer Dick Brunt (Dr. Nooterstraat 23, 2481 AV ) is eerder deze week gevallen. Gelukkig heeft
hij niet veel pijn, maar hij is wel behoorlijk toegetakeld. Wij wensen hem een goed herstel toe!
Pastoraat
Voorlopig hebben we nog te maken met een lockdown en een avondklok. Hoe lang deze situatie
nog zal voortduren, weten we niet. Wat we wel weten is dat het belangrijk is om naar elkaar om
te zien. Helpt u mee? Bijvoorbeeld met een gesprek op afstand, een telefoontje of een muzikale
groet. Wilt u graag contact met ons of kent u iemand die hulp nodig heeft, laat het ons dan
weten. Het pastorale team staat voor u klaar.
Buurtkastje
Het buurtkastje met houdbare boodschappen bij Immanuel blijkt te voorzien in een behoefte
want we zien veel beweging: regelmatig worden er boodschappen in het kastje gezet en
regelmatig wordt er iets uit gehaald. Zo zijn wij praktisch kerk voor de directe omgeving! De
laatste paar weken zien we dat de vraag groter wordt en onze voorraad in Immanuel is op. Het
zou heel fijn zijn als u af en toe iets in het buurtkastje zou willen zetten. Als het te vol wordt,
maken we weer een voorraaddoos in Immanuel. Alvast bedankt!

Ander nieuws uit de gemeente
Kerk-is-ook-thuisboekje, veertigdagentijd
Voor de veertigdagentijd heeft ds. Stefan Honing een nieuw Kerk-is-ook-thuisboekje gemaakt. U
kunt deze hier downloaden. U ontvangt ook een exemplaar in de brievenbus.Mocht u deze
onverhoopt woensdag nog niet ontvangen hebben of wilt u een extra exemplaar, bijvoorbeeld
om weg te geven: laat dat dan weten aan ds. Stefan Honing.
Kerkomroep / kerkradio uitzending
De komende uitzendingen van de kerkomroep zijn op donderdagavond 18 en 25 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
Het gaat goed met de actie Kerkbalans: op 9 februari was er al 46% van het
benodigde bedrag toegezegd. En dat is mooi nieuws!
Zoals u weet, worden de enveloppen dit jaar niet bij u thuis opgehaald en
vragen wij u uw toezegging via de website of email te doen. Mocht dat lastig
zijn dan kunt u de antwoordstrook in de brievenbus van Immanuel of het
kerkelijk bureau (Vrouwgeestweg 12) doen.
Ook als u een doorlopende overschrijving heeft, vinden we het fijn om uw
toezegging te ontvangen. Dat helpt ons bij het maken van het
totaaloverzicht.
Alvast dank!

Nieuws van de Orgelcommissie
Zoals u weet is het uit 1794 daterende
Mitterreither-orgel in de Dorpskerk aan een
grote restauratie toe. Afgelopen week is de
subsidieaanvraag hiervoor – van bijna €
240.000,– bij de provincie Zuid-Holland
ingediend.
Deze aanvraag, die voor 1 maart ingediend
moet worden, is tot stand gekomen na
intensieve en zorgvuldige voorbereidingen.
De door de kerkrentmeesters
gecontracteerde orgeladviseur Bert den
Hertog en commissielid én financieel specialist Arie Wingelaar hebben de eerder ontvangen
aanwijzingen en tips van zowel de provincie als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in de
aanvraag verwerkt.
De kerkrentmeesters, orgelcommissie en adviseur zijn positief gestemd over de aanvraag. Dit
omdat we met deze aanvraag nog iets meer de puntjes op de i hebben kunnen zetten en
hierdoor ons inziens nog meer in aanmerking zouden moeten komen voor de subsidie. Helaas
hebben we geen enkele garantie maar een goede voorbereiding is 90% van het succes. We
hebben een100% positieve beslissing van de provincie nodig. Eind mei weten we meer!
Eerder informeerden wij u over de succesvolle fondsenwerving tot nu toe. De teller hiervan staat
inmiddels op ruim € 70.000,- aan toezeggingen. Het betreft o.a. toezeggingen van lokale en
nationale fondsen als Fonds Alphen, Stichting Zabawas en de Solidariteitskas. Er staat nog een
aantal aanvragen bij diverse fondsen uit. Tevens verwachten wij ook nog in aanmerking te
komen voor de subsidieregeling ‘Klinkend erfgoed’. Daarover volgende keer meer.
Helaas zijn bovengenoemde bedragen niet voldoende om de grote restauratie van het orgel te
financieren. Met acties als: “Adopteer een orgelpijp” verwachten wij met de kerkelijke gemeente
én de hele gemeenschap van Woubrugge en omgeving een succesvolle actie te gaan voeren!
Uiteraard zullen we alles coronaproof moeten ondernemen. Dat is geen gemakkelijke opgave
maar we gaan positief van start. Er is nog veel werk aan de winkel! Mogen wij op uw hulp en
ondersteuning rekenen?
Voor in de agenda: op woensdag 10 maart as. na afloop van de kerkdienst Biddag voor gewas
en arbeid, wil de orgelcommissie de Dorpskerk gemeente online verder informeren en zal de
actie: “Adopteer een orgelpijp” van start gaan. We hopen op veel belangstelling!
Namens de orgelcommissie, Ed Molenaar

Tot slot....
…..sluiten we af met een een ‘doordenkertje’
van Max Lucado:

“Geen mens kan iedereen helpen,
maar iedereen kan iemand helpen.”
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.

