Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
28 februari
7 maart
10 maart

9:30 ds. W.J. van Schaik, Dordrecht
9:30 ds. S.C. Honing
19:30 Kand. W. Otte, Waddinxveen (biddag voor gewas en arbeid)

Vieren en doen. Komende zondag gaat onze oud-predikant ds. van Schaik bij ons voor. Fijn
om hem weer in ons midden te mogen begroeten. De week daarna, op zondag 7 maart,
hoop ik zelf voor te gaan. Het is dan, op een dag na, precies een jaar geleden dat we op
zondagochtend voor het laatst als gemeente bij elkaar waren. Ik wil die ochtend Romeinen
5:1-11 lezen. Het sluit goed aan bij de veertigdagentijd en het helpt ons om terug te kijken
naar het afgelopen coronajaar. We denken na over de vraag: ‘wat is de winst van de
coronacrisis?’ De woensdag daarna is het biddag voor gewas en arbeid. Die avond hoopt
kandidaat Otte uit Waddinxveen om 19:30 uur bij ons voor te gaan. Na afloop van de
kerkdienst wil de orgelcommissie de gemeente online verder informeren over de plannen
voor de renovatie van het orgel en zal de actie: “Adopteer een orgelpijp” van start gaan.
Buurtkastje is een succes. We merken dat er veel vraag is naar producten uit het
buurtkastje. We zijn dankbaar dat we op deze manier op een positieve manier de minder
bedeelden en andere behoeftige mensen in onze omgeving kunnen bereiken! Wij zijn ook
dankbaar dat regelmatig mensen uit de buurt iets in het buurtkastje plaatsen. De producten
gaan er wel sneller uit dan erin. Hierbij dus de oproep of u, voor zover u dat nog niet deed,
af en toe iets in het buurtkastje wil plaatsen. Zo zijn wij heel concreet kerk voor ons dorp.
Bijbelquiz. Op woensdag 3 maart hebben wij een leuke activiteit voor u! We gaan online een
bijbelquiz houden. Om 20:00 uur beginnen we. U kunt de bijbelquiz volgen via Zoom, een
videobeldienst. In de nieuwsbrief van a.s. vrijdag vindt u een link. Deze link werkt vanaf
19:30 uur op 3 maart. Zoom werkt zowel op computers, laptops, tablets en smartphones. 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. Ik kijk ernaar uit! Het belooft een mooie en gezellige avond te worden!
Oproep 1. 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 mooi en 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, interesse?
Neem dan even contact met mij op! Ik hoop op meerdere mensen die zich hiervoor
aanmelden.

Oproep 2. In de (nabije) toekomst hopen wij een meer permanent videosysteem te
installeren in de kerk. Als kerkenraad zoeken wij nu al mensen die dit systeem, samen met
anderen, willen gaan bedienen. Het wordt allemaal heel gebruiksvriendelijk, vrijwel iedereen
kan het dus doen. Het zou fijn zijn als we nu al een vrijwilligerspoule hiervoor kunnen
maken. Dus waardeer jij de videodiensten, en wil jij dat ze door kunnen blijven gaan, geef je
dan nu vast op!
Paasproject kindernevendienst. De kinderen hebben in de afgelopen tijd een
projectpakketje ontvangen van de kindernevendienstleiding. Zo kunnen zij, ondanks corona,
toch ook het paasproject van de kindernevendienst meemaken.
Veertigdagenboekje. Speciaal voor deze veertigdagentijd hebben wij een Kerk-is-ook-thuis
boekje gemaakt. De gemeenteleden hebben een exemplaar thuis ontvangen. En als
kerkenraad horen we veel positieve reacties. Op de website vindt u een digitaal exemplaar
en ik heb eventueel nog wat gedrukte exemplaren liggen.
Omzien naar elkaar.
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 gevallen. Gelukkig heeft hij niet veel
pijn, maar hij is wel behoorlijk toegetakeld. Wij wensen hem een goed herstel toe!
Bestuur en Beleid.
Bericht van de diaconie. Op woensdag 10 maart tijdens de dienst met Biddag voor gewas en
arbeid is de diaconale collecte tijdens de dienst bestemd voor St. Exodus, Zuid Holland,
locatie Leiden.
Bij Exodus geloven ze dat iedereen na detentie een nieuwe kans verdiend en dat alle mensen
het potentieel hebben om op een positieve manier mee kunnen doen aan onze samenleving.
St. Exodus probeert terugval in de criminaliteit te voorkomen door mensen perspectief te
bieden op het gebied van wonen, werken, relaties en zingeving.
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

