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Nieuwsbrief Dorpskerk Woubrugge

Beste gemeenteleden,
Het kan snel gaan! Zo sta je op de schaats en zo zit je in het lentezonnetje. Hoe dan ook, het is
fijn dat we weer veel buiten kunnen zijn. Uit de persconferentie van deze week bleek dat we de
komende maanden zeker nog te maken zullen hebben met maatregelen en beperkingen.
Gelukkig kunnen de jongeren weer naar school, ook al is dat nog beperkt. En uit onze
gemeente horen we dat de oudste gemeenteleden hun eerste vaccinatie al gekregen hebben.
Ook dat is mooi nieuws. Als kerkenraad zullen we ons komende week (online) buigen over het
nieuwste advies van de PKN. Mogelijk kunnen we op basis daarvan weer ietsje meer. Dat laten
we u dan natuurlijk weten.
De komende weken kunt u meedoen aan een aantal activiteiten. Weliswaar online, maar toch
een mooie gelegenheid om elkaar (al is het via een schermpje) weer te zien. Komende
woensdag, 3 maart, houden we een online bijbelquiz onder leiding van ds. Stefan Honing en op
woensdag 10 maart is er een informatieavond over de restauratie van het orgel. Verderop in de
nieuwsbrief leest u hier meer over. We hopen dat u er bij bent!
Heeft u een berichtje voor deze nieuwsbrief of wilt u iets anders aan ons kwijt?
Mail dan naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl

KERKDIENSTEN
Kerkdienst 28 februari 2021: 2e zondag veertigdagentijd
Voorganger: Voorganger: Ds. W.J. van Schaik (Dordrecht)
Organist: Johan van Oeveren
Koster: Rob Vrijenhoek
Welkomcommissie: Rob en Anneke Noodelijk
Oppas*: Afike en Naomi de Rijk
KND*: Irma en Ruben Oosterom
Bloemendienst: Truus Hoogendoorn
Kerkdienst 7 maart 2021: 3e zondag veertigdagentijd
Voorganger: Ds. S.C. Honing
Organist: Kees Spaans
Koster: Teun van der Eijk
Welkomcommissie: Piet en Gerrie Verboom
Oppas*: Marieke en Nienke Hoogenboom
KND*: Larissa den Boer en Vera Hijzelendoorn
Bloemendienst: Gerrie Verboom
Kerkdienst 10 maart 2021; 19.30 uur: Biddag voor gewas en arbeid
Voorganger: Kand. W.M. Otte (Waddinxveen)
Organist: Jan Roeleveld
Koster: Wilco van Termeij
Welkomcommissie: Coby Noordam en Anja Tinga
Bloemendienst: Liesbeth Hijzelendoorn
Na afloop: informatieavond restauratie orgel (zie onder gemeenteberichten)
*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
Via onze website kunt u zich ook aanmelden voor de wekelijse liturgiemail.

COLLECTEN
Zondag 28 februari is de collecte bestemd voor het werk van
de kerkrentmeesters en de predikantsplaats. Zondag 7
maart wordt er gecollecteerd voor de voorjaarszending en
energie en verwarming. Op woensdag 10 maart gaat de
opbrengst van de collecte naar de diaconie en het werk van
de kerkrentmeesters.
De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Exodus
Zuid Holland, locatie Leiden. Bij Exodus geloven ze dat iedereen na detentie een nieuwe kans
verdient en dat alle mensen het potentieel hebben om op een positieve manier mee kunnen
doen aan onze samenleving. Stichting Exodus probeert terugval in de criminaliteit te voorkomen
door mensen perspectief te bieden op het gebied van wonen, werken, relaties en zingeving.
In februari gaat de opbrengst van de deurbussen naar SPOT Tanzania en in het bijzonder naar
het project: Makanya Watervoorziening. In maart en april is de opbrengst van de deurbussen
bestemd voor Antje Oosterkamp: zij is door Interserve uitgezonden naar Bangladesh en werkt
als chirurg en medisch directeur in het LAMB Hospitaal. Het is een christelijk ziekenhuis dat zich
inzet om goede gezondheidszorg aan de allerarmsten te bieden. Gelukkig valt het aantal corona
besmettingen mee, maar het ziekenhuis heeft wel veel last van de reisbeperkingen. Artsen,
vrijwilligers, studenten, familie en vrienden kunnen niet komen. Door haar werk en manier van
leven, hoopt Antje iets van de liefde, die God voor iedereen heeft, te laten zien aan de mensen
om haar heen. Boven haar laatste nieuwsbrief schrijft ze: “Laat zo uw licht schijnen voor de
mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken
(Mattheus 5:16).
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 EN
MAART
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 medewerkenden aan de
dienst zijn aanwezig in de kerk en daarnaast is de kerk open voor een beperkt aantal
bezoekers, bijvoorbeeld voor gemeenteleden die thuis de dienst niet kunnen meebeleven.
Aanmelden voor kerkdienst
We zien dat de meeste gemeenteleden de kerkdiensten online volgen, want de afgelopen
weken waren er gemiddeld 20 mensen in de kerk aanwezig, inclusief het aantal
medewerkenden aan de dienst. 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?
Oproep
Zoals bekend mogen wij momenteel niet zingen in de kerk en mogen we ook geen gebruik meer
maken van voorzangers. Wij zoeken daarom naar verschillende manieren om de lofzang
gaande te houden. Via bijvoorbeeld Nederland Zingt gaat dat heel goed. Het lijkt ons als
kerkenraad ook mooi om elke zondag één of twee liederen te laten voorlezen door
gemeenteleden. Hiervoor zoeken we dus nog gemeenteleden. Is dit iets voor u? Neem dan
contact op met ds. Stefan Honing.
Gezocht: versterking onlineteam
Elke week zorgen de mensen van het onlineteam er voor dat iedereen onze kerkdienst thuis
kan meebeleven. Het onlineteam is nu bezig met uitzoeken hoe wij een meer permanent
videosysteem in de kerk kunnen installeren. Er is al gekeken bij andere kerken die dit hebben,
om ook zo van elkaar te leren. Consequentie van zo’n systeem is dat er meer mensen nodig zijn
om dit te bedienen. De kerkenraad is nu samen met het onlineteam op zoek naar 2 mensen die
het team zouden willen versterken. Interesse? Dan horen we het graag!

VOOR DE KINDEREN
Kinder-online-dienst
Elke zaterdag om 20.00 uur wordt er op onze website een nieuwe kinder-online-dienst met Ds.
Stefan Honing geüpload.
Voor thuis: Paasproject Kindernevendienst
Alle kinderen van de kindernevendienst hebben thuis een boekje ontvangen met het
paasproject van "Vertel het maar". Hopelijk wordt er al hard aan gewerkt!
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
Wij zijn de afgelopen weken digitaal bij elkaar geweest. Deze digitale ontmoetingen waren
weliswaar fijn, maar toch anders dan echt bij elkaar. Gelukkig zijn er een aantal versoepelingen
doorgevoerd en hebben zowel de regering als de PKN gemeend dat er meer ruimte is voor
fysieke bijeenkomsten voor jongeren. Vanaf maandag 1 maart komen wij daarom voor allebei
de catechisaties weer samen in gebouw Immanuël. De jongeren van de basiscatechese zijn
welkom om 16:00 uur en de jongeren van de tienercatechese om 19:30 uur. Tot maandag!

GEMEENTENIEUWS

Lief en leed uit de gemeente
Bloemen
De bloemen van zondag 14 februari zijn met een
hartelijke felicitatie van de gemeente gegaan naar
heer en mevrouw Eef en Truus van der Horst ter
gelegenheid van hun 60-jarig huwelijksjubileum. De
bloemen van zondag 21 februari zijn met een
hartelijke groet en bemoediging van de gemeente
gebracht bij mevrouw Hermien van der Horst die
herstellende is van een knieoperatie.
Jarigen (80+)
In de vorige nieuwsbrief is per abuis een jarige niet
vermeld. Mevrouw C.P. Lekkerkerker-Veen
(Bernardus, kamer 113, Hooftstraat 82, 2171 AV
Sassenheim) was op 21 februari jarig; zij is 90 jaar
geworden. Alsnog van harte gefeliciteerd en Gods
zegen over het nieuwe levensjaar!
Meeleven
We leven mee met Iris Kroes (Oudendijkseweg 20, 2481 KE) die vorige week haar voet
gebroken heeft. Beterschap!
Bedankt
Familie Treur vroeg ons dit te plaatsen: "Hartelijk dank voor de blijken van belangstelling en
medeleven die wij van u, in welke vorm dan ook, mochten ontvangen na het overlijden van onze
lieve altijd meelevende moeder, groot en over-overgroot moeder mevrouw Annigje Treur - Kool.
Dat geldt ook voor het medeleven dat wij mochten ontvangen na het overlijden van onze broer,
zwager en oom, Reinier Treur, 4 dagen na het overlijden van onze moeder. Uw betrokkenheid
verzacht het verdriet, en geeft ons moed om verder te gaan!"
Pastoraat
In deze tijd van online kerkdiensten zien we elkaar een stuk minder. Maar het blijft belangrijk om
naar elkaar om te zien en samen gemeente te zijn. Dat kunnen we alleen met elkaar. Met het
mooie weer kunnen we een gesprek op afstand houden of iemand uitnodigen voor een
wandeling. Een kaartje of telefoontje kan natuurlijk ook altijd. En als u graag contact met ons wilt
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 een succes. Regelmatig
worden er boodschappen in het kastje gezet en regelmatig wordt er iets uit gehaald. Op dit
moment zien we dat de vraag wat groter is dan het aanbod en de voorraad in Immanuel is op.
Het zou daarom heel fijn zijn als u af en toe iets in het buurtkastje zou willen zetten. 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. Deze
heeft u, als het goed is, thuis ontvangen. U kunt het
ook hier downloaden.
ONLINE BIJBELQUIZ op 3 maart om 20.00 uur
Voor in de agenda! Komende woensdag, 3 maart om
20.00 uur, houden we een online bijbelquiz onder
leiding van ds. Stefan Honing. U doet toch ook mee?
Via deze Zoom link kunt u vanaf 19.30 uur inloggen.
Dat kan zowel op laptop / computer als tablets en
smartphones. Als u via de app inlogt kunt u meeting
ID 893 9536 2438 invullen. U kunt de Bijbelquiz
vervolgens op twee verschillende manieren
meespelen: óf via een ander apparaat via internet óf
op papier. Als u het via internet speelt wordt uw
score live bijgehouden. We hopen op een leuke en
gezellige avond!
INFORMATIEAVOND RESTAURATIE ORGEL op
10 maart om +/- 20.30 uur
Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief zal de orgelcommissie ons, na afloop van de
dienst op biddag voor gewas en arbeid, bijpraten over de stand van zaken m.b.t. de restauratie
van ons orgel. Er zal uitleg worden gegeven over waarom deze restauratie nodig is en hoe het
loopt met de subsidieaanvraag. Deze avond is ook de aftrap van de actie ‘Adopteer een
orgelpijp’. We hopen natuurlijk op een grote digitale opkomst. Via deze Zoom link kunt u op
woensdag avond na afloop van de kerkdienst inloggen. We zullen de bijeenkomst ook opnemen
en op onze website plaatsen, zodat u, mocht u niet in de gelegenheid zijn om rechtstreeks mee
te kijken, dit op een later moment kunt terugkijken.
Violenactie op 20 maart
Staat het al bij u in de agenda? Op zaterdag 20 maart kunt u weer prachtige violen kopen op het
Batehofplein en het pleintje bij Immanuel. De opbrengst is voor onze Dorpskerk!
Kerkomroep / kerkradio uitzending
De komende uitzendingen van de kerkomroep zijn op donderdagavond 4 en 11 maart 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
Zoals u op de thermometer kunt zien, zitten we inmiddels aan het bedrag dat
is begroot en dat is heel mooi nieuws!
De oplettende lezer heeft misschien gezien dat in de vorige nieuwsbrief het
begrote bedrag een stuk hoger was. Dat bedrag klopte echter niet en zo
komt het ook dat we nu al snel aan de 100% zitten.
De meeste toezeggingen zijn binnen en samen met de verwachte bedragen
(vaste overschrijvingen) komen we tot dit mooie resultaat.
Heel hartelijk dank!

Tot slot....
…..sluiten we af met een gebed
(overgenomen uit Woord & Weg):

God, onze Schepper,
uit aarde hebt Gij ons gevormd
tot mensen van vlees en bloed
om in vrede en gerechtigheid
Uw wereld te bewonen.
Wij bidden U;
open onze ogen voor Hem
in wie Gij ons de goede plaats wijst,
Jezus, onze Herder en Leidsman,
die ons voorgaat in de woestijn
naar uw land van belofte,
in deze veertig dagen en heel ons
leven. Amen
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.

