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kand. P. van Lunteren, Hoenderloo
ds. S.C. Honing

Vieren en doen.
Afgelopen zondag kon vanwege de sneeuwval kandidaat van Lunteren niet bij ons voorgaan.
We hopen hem nu komende zondag te kunnen begroeten.
De week daarna op zondag 21 februari, de eerste zondag van de veertigdagentijd, wil ik
kijken naar een deel van het bijbelboek Hebreeën. In ieder geval lezen we dan Hebreeën
11:1-3 en 12:1-3. In hoofdstuk 11 gaat het over verschillende geloofsgetuigen. Het is
mogelijk dat we daar ook nog één of meerdere gedeelten van lezen, maar dat weet ik op dit
moment nog niet.
Buurtkastje. In december is het buurtkastje bij gebouw Immanuël geplaatst. Hier wordt veel
en dankbaar gebruik van gemaakt. Het is mooi om te zien dat er steeds weer spullen in het
kastje bij komen en er ook weer worden uitgehaald. Zo zijn wij praktisch kerk voor de directe
omgeving! In de eerste weken was er een grote opbrengst van spullen voor het buurtkastje,
en werd er minder uit het kastje gehaald. We hebben toen een behoorlijke voorraad
opgebouwd. Sinds die tijd wordt er echter steeds vaker iets uit het kastje gehaald, de vraag
is steeds groter geworden. De voorraad in gebouw Immanuël is nu helemaal op. Zou u/jij af
en toe iets in het buurtkastje willen neerzetten? Alvast bedankt!
Veertigdagentijd. Volgende week woensdag is het aswoensdag. De dag dat de
veertigdagentijd van start gaat. Op dit moment ben ik bezig met iets te maken voor de
gemeente voor de veertigdagentijd. Ik houd u nog even in spanning… Maar houd in ieder
geval de nieuwsbrief in de gaten!
Verder zijn we ook bezig met nog een aantal andere activiteiten die ondanks de lockdown
door kunnen gaan. Ook daarover houd ik u nog even in spanning, maar in het volgende
kerkblad leest u daar meer over.
Omzien naar elkaar.
We leven in moeilijke tijden. Ondanks de lockdown lijkt een gevreesde derde golf in
aantocht. Veel van ons hebben het moeilijk. Kijkt u naar elkaar om? Laat het ook weten als
uzelf of iemand in uw omgeving het moeilijk heeft. Het pastorale team en ikzelf staan klaar.
Wij staan natuurlijk ook klaar voor mensen buiten de kerk.
Bedankt. Dick en Corrie Brunt willen u allen hartelijk bedanken voor alle mooie bloemen,
kaarten en alle andere felicitaties vanuit de gemeente vanwege hun 60-jarig huwelijksfeest.
De belangstelling was hartverwarmend.

Bedankt. Joke Slingerland en Sarie van Oostende willen iedereen bedanken voor de
felicitaties, kaarten en de aangevraagde liederen voor hun 89ste verjaardag.
Bestuur en Beleid.
Bericht van de diaconie. Op zondag 21 februari is de diaconale collecte 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.
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 Provincie als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in de
aanvraag verwerkt. De kerkrentmeesters, commissie 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 informeerde 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 Solidariteitskas. Er staan
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.
Op woensdag 10 maart as. na afloop van de kerkdienst Bidstond voor gewas en arbeid, wil
de orgelcommissie de Dorpskerk gemeente online verder informeren en zal de actie:
“Adopteer een orgelpijp” van start gaan.
Helaas zijn bovengenoemde bedragen niet voldoende om de grote restauratie van het orgel
te financieren. Met o.a. de actie: “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?

Namens de orgelcommissie,
Ed Molenaar
Pastorale zaken en kopij kerkblad. Voor pastorale zaken en berichten in het kerkblad kunt u
met mij contact opnemen, tel. 0172-518157 of mijn mailadres: ds@dorpskerkwoubrugge.nl
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. Stefan Honing

