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Nieuwsbrief Dorpskerk Woubrugge

Beste gemeenteleden,
Deze dagen leven we toe naar Pasen, het feest van de opstanding. Komende zondagavond
beginnen we de Stille Week met een muzikale avond over de Zeven Kruiswoorden. Deze avond
staat onder leiding van Johan van Oeveren en er werken verschillende gemeenteleden aan
mee. U bent welkom in onze Dorpskerk (weliswaar beperkt aantal plaatsen) of via
kerkdienstgemist.nl. Het belooft een mooie avond te worden. Op maandag-, dinsdag- en
woensdagavond worden er door de gezamenlijke kerken vespers georganiseerd. Deze zijn
alleen online te volgen. Vanaf komende zondag t/m Paasmaandag kunt u een paaswandeling
door Woubrugge maken. Verderop in de nieuwsbrief leest u meer over al deze activiteiten in de
Stille Week.
Op woensdag 7 april vergadert de kerkenraad weer online. We staan dan onder andere stil bij
alle voorbereidingen voor de fusie met PG Hoogmade-Rijpwetering; we lijken goed op schema
te zitten. In een volgende nieuwsbrief zullen we u informeren over de stand van zaken. Een
ander punt waar we over zullen spreken is de nieuwsbrief. Die wordt best goed gewaardeerd,
maar er is altijd ruimte voor verbetering. We hebben al een aantal suggesties gekregen uit de
gemeente, bijvoorbeeld om korte interviews te plaatsen. Mocht u ook een leuk idee hebben voor
de nieuwsbrief, laat het ons dan weten. Andere berichten zijn ook welkom! U kunt
mailen naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl

KERKDIENSTEN
Kerkdienst 28 maart 2021: 6e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje en organist Johan van
Oeveren
Koster: Hans Jansen
Welkomcommissie: Wilco en Tonja van Termeij
Oppas*: Jessica Noordam en Rita van Rijn
KND*: Nicoline en Jens van Rijn
Bloemendienst: Anja van Staden
Kerkdienst 2 april 2021 (19.30 uur): Goede Vrijdag
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje en organist Jan Roeleveld
Koster: Cees Kempenaar
Welkomcommissie: Marc van der Leij en Cees Kroon
Bloemendienst: Marjanne Boer
Kerkdienst 4 april 2021: Pasen
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje en organist Johan van
Oeveren
Koster: Jaap Noordam
Welkomcommissie: Marianne Jekel en Jeanne Grandia
Oppas*: Marja van de Vechte en Corriena Bergsma
KND*: Afike de Rijk en Maaike Hoogenboom
Bloemendienst: Wilco van Termeij
*Vanwege de maatregelen is het aantal kinderen dat wordt aangemeld voor oppas /KND
beperkt, met als gevolg dat het niet elke week door gaat. De leiding krijgt hierover tijdig bericht.
Kerkdienst thuis
Voor alle kerkdiensten geldt dat u rechtstreeks of op een later moment kunt meeluisteren via de
kerkomroep en kunt meekijken via kerkdienstgemist.nl
De orde van dienst vindt u hier
Via onze website kunt u zich ook aanmelden voor de wekelijse liturgiemail.

COLLECTEN
Datum
Zondag 28 maart
Vrijdag 2 april
Zondag 4 april

Collectedoel
Kerkrentmeesters
Diaconie*
Kerkrentmeesters

Collectedoel
Predikantsplaats
Kerkrentmeesters
Energie en Verwarming

Deurbussen
Antje Oosterkamp
Antje Oosterkamp
Antje Oosterkamp

*De diaconale collecte is bestemd voor Woord en
Daad. Zij werken vanuit een Bijbels perspectief aan
duurzame verandering in armoede. Zij verbinden
mensen, organisaties, bedrijven en lokale partners uit alle
sectoren. Zo werken zij aan een menswaardig bestaan
voor iedereen en scheppen zij hoop en nieuwe kansen.
Toelichting deurbussen: In maart en april is de opbrengst 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. 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.
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 MAART EN
APRIL
Elke zondag is er een kerkdienst in onze
Dorpskerk. We houden ons aan de maatregelen van
de overheid en de adviezen van de PKN. In het
gebruiksplan op onze website leest u hoe wij dit
doen. Wij hebben de mogelijkheid om maximaal 30
gemeenteleden welkom te heten in de kerk; dit is
exclusief het aantal medewerkenden aan de dienst.
Al onze kerkdiensten worden rechtstreeks
uitgezonden via kerkdienstgemist.nl.
Aanmelden voor kerkdienst en indeling
Als u naar de kerk wilt komen, vragen wij u zich aan te melden. Het liefst voor vrijdag 14.00 uur.
Het aanmeldformulier vindt u hier.
Op vrijdagmiddag wordt de indeling gemaakt voor de komende zondag. U krijgt hierover uiterlijk
vrijdagavond bericht.

STILLE WEEK
In de stille week is er zoals gebruikelijk op maandag, dinsdag
en woensdag een vesper ter voorbereiding op Pasen. Deze
bijeenkomsten met momenten van bezinning, liederen en
gebed worden georganiseerd door de gezamenlijke kerken
(RK, NPB, GK en onze kerk) en zijn alleen online te volgen.
We beginnen de stille week komende zondagavond met een
muzikale avond over de Zeven Kruiswoorden. Vanaf
palmzondag t/m Paasmaandag kan in Woubrugge een
paaswandeling gemaakt worden. Hieronder vindt u alle
gegevens:
Zondag 28 maart (18.30 – 19.30 uur): Muzikale avond over de Zeven Kruiswoorden, onder
leiding van Johan van Oeveren.
We luisteren naar woorden uit de Bijbel en naar bekende liederen. We hebben de primeur om
naar muziek te luisteren van Johan van Oeveren die deze avond voor het eerst wordt
uitgevoerd. Naast Johan van Oeveren werken organist Jan Roeleveld, een bassolist,
verschillende zangers en lectoren mee aan deze muzikale avond. In onze Dorpskerk is er
beperkt ruimte voor bezoekers (maximaal 30): wilt u erbij zijn, dan graag aanmelden via de
website. De avond is natuurlijk ook live te volgen via kerkdienstgemist, of later terug te kijken.
De liturgie staat op onze website.
Maandag 29 maart (19.15 – 19.45 uur): Vesper
Voorganger: Pastor Marjo Hoogenbosch
Dinsdag 30 maart (19.15 – 19.45 uur): Vesper
Voorgangers: ds. Carolina Koops-Verdoes & dhr. Levien Scheele
Woensdag 31 maart (19.15 – 19.45 uur): Vesper
Voorganger: ds. Stefan Honing
Alle vespers zijn online te volgen via het Youtube kanaal van de Gereformeerde kerk. De orde
van dienst voor alle vespers kunt u vinden op onze website.
Ga mee op paaswandeling door Woubrugge
Het is bijna Pasen. Waarom vieren we Pasen? Ga mee op paaswandeling door Woubrugge en
beleef het paasverhaal! Iedereen kan deze paaswandeling op eigen gelegenheid maken.
Van 28 maart, palmzondag, tot en met 5 april, 2e Paasmaandag, hangen op verschillende
plekken in Woubrugge QR-codes voor de ramen. Bij iedere QR-code krijg je een filmpje te zien
over Pasen, met een verhaal, muziek of interessante weetjes. Daarnaast hangt er een vraag om
tijdens de wandeling te bespreken of een opdracht om te doen.
Voor deze coronaproof paaswandeling heb je een telefoon of tablet nodig waarmee je QRcodes kunt scannen. Voor de opdrachten heb je voor iedereen een paaseitje (of iets anders
lekkers) en stoepkrijt nodig.
De QR-codes en opdrachten hangen op de volgende adressen: Witte Klaver 7 – Turfeiker 30 –
Praam 51 – Praam 10 – Zwanebloem 1 – Watermunt 18 – Emmalaan 58 – Woudsoord,
Weteringpad 3 – Emmalaan 34 – Wilhelminalaan 10
Beleef het paasverhaal al wandelend door Woubrugge. Wandel je mee?
NB. Iedereen loopt de wandeling op eigen risico. Wandel met je eigen huishouden en houd
afstand als je andere huishoudens tegenkomt. Kijk op de site van het RIVM voor alle huidige
coronamaatregelen en neem ze in acht. Zo kunnen we coronaproof wandelen.

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
Met Pasen wordt het project van de kindernevendienst
afgesloten. Alle kinderen hebben thuis boekjes ontvangen met
het paasproject van "Vertel het maar". De kinderonlinediensten sluiten hierbij aan. Hopelijk kijken jullie
allemaal weer mee!
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.

GEMEENTENIEUWS

Lief en leed uit de gemeente
Bloemen
De bloemen van zondag 14 maart zijn met een
hartelijke groet en bemoediging van de
gemeente gegaan naar mevrouw Heleen van
der Rest. De bloemen van zondag 21 maart zijn
met een hartelijke groet van de gemeente en
wensen voor een voorspoedig herstel gebracht
bij Renso de Wind, die herstellende is van een
heupoperatie.
Jarigen (80+)
30 maart: mevrouw G. Westmaas-Rosenboom (Vrouwgeestweg 40, 2481 KN) – 83 jaar
9 april: de heer D.C. Groot (Dokter Nooterstraat 15, 2481 AN) – 85 jaar
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Huwelijksjubileum
Op 10 april zijn Jan en Anja Tinga-Dorrepaal (Bateweg 50, 2481 AN) veertig jaar getrouwd. Van
harte gefeliciteerd met deze mijlpaal! We wensen jullie samen met je kinderen en familie een
mooie dag toe.
Dat zij de ander in liefde,
samen op weg door de tijd,
ruimte tot groei willen geven,
thuis voor elkaar kunnen zijn,
dat zij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.
(Lied 790: 3)
Meeleven
Wij leven mee met de heer Wim van der Horst (Batehof 14, 2481 AP) die momenteel in het
ziekenhuis verblijft.
De heer Leo Windhorst (Van Eeghenstraat 25, 2481XR) verblijft tijdelijk in de gastenkamer van
Woudsoord. We wensen hem en zijn vrouw Jannie Gods nabijheid toe.
Pastoraat
Al meer dan een jaar hebben we te maken met de gevolgen van het coronavirus. We zien
elkaar niet wekelijks in de kerk of bij activiteiten. Laten we toch blijven proberen om ons in te
zetten om samen gemeente te zijn. Dat hoeft niet heel groots: een kaartje of gesprek of afstand
doet al goed. 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.

Ander nieuws uit de gemeente
Terugblik Violenactie op zaterdag 20 maart
Afgelopen zaterdag zijn er honderden violen verkocht. Zowel bij Immanuel als op het
Batehofplein was er veel aanloop. Het hele dorp is nu opgefleurd met vrolijke violen. Mocht u
het gemist hebben of er nog een paar extra willen: bij boerderijwinkel Van Rijn staan de laatste
exemplaren. U kunt daar terecht t/m zaterdag 27 maart.
We zijn heel blij met de definitieve opbrengst van € 7.500 die uiteraard geheel ten goede komt
aan onze Dorpskerk. Dit is meer dan het bedrag van vorig jaar! Veel dank aan iedereen die
geholpen heeft bij het zetten, verzorgen en verkopen van de violen!

Wie kan helpen bij het beantwoorden van deze vraag?
Bovenstaande tekst kregen we toegestuurd van Henk Houtman; hij is bezig met een artikel voor
'De Jacobsladder' over de dochter van een ambachtsheer van Woubrugge, Anna van der Aar
de Sterke, en vraagt hierbij onze hulp. Anna van der Aar de Sterke is geen onbekende dame:
onlangs kwam zij in het nieuws als oprichter van het eerste vrouwelijke dichtgenootschap in
1782.
Anna heeft aan pokken geleden en is zwaar ziek geweest. Uit dankbaarheid voor haar genezing
heeft ze volgens bijgaand bericht 32 bijbels aan onze kerk geschonken. Eén bijbel zou voor de
kansel zijn bedoeld met daarin een gedicht van haar op het titelblad. De vraag is nu: waar is die
bijbel (en/of de andere bijbels) gebleven? En welk gedicht staat er op het titelblad van deze
kanselbijbel? Weet u hier meer van of heeft u een tip? Dan vragen wij u een reactie te sturen
naar de kerkrentmeesters.
Kerkomroep / kerkradio uitzending
De komende uitzendingen van de kerkomroep zijn op donderdagavond 1 en 8 april van 18.1519.30 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).
Kijktip: Petrus in het land
In het KRO/NCRV Tv-programma ‘Petrus in het land’ draait het om lokale kerkgemeenschappen
in Nederland. Elke week staat een gemeente centraal: afgelopen zaterdag was dat
Scheveningen, maar ook Alphen aan den Rijn (de Lichtkring) is al eens uitgelicht. Best de
moeite waard om op deze manier een kijkje in andermans keuken te krijgen. Het programma
wordt uitgezonden op zaterdag om 17.10 uur op NPO 2. Terugkijken via NPO Start kan
natuurlijk ook.

TOT SLOT...
sluiten we af met woorden van lied 642: 1 en 8
Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.
’t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.
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.

