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Beste gemeenteleden,
De lente staat voor de deur en dus is het weer tijd voor onze jaarlijkse violenactie! Op zaterdag
20 maart kunt u kleurige violen kopen op het pleintje bij Immanuel en het Batehofplein. Verderop
in de nieuwsbrief leest u hier meer over.
Het is u waarschijnlijk wel opgevallen dat we sinds zondag 7 maart weer een zanggroepje in
ons midden hebben. De PKN heeft de adviezen bijgesteld en als kerkenraad hebben we ons
daar afgelopen week over gebogen. We volgen het advies van de PKN ten aanzien van
voorzangers: het is weer mogelijk om de kerkdienst muzikaal op te luisteren met een
zanggroepje (maximaal 4 personen). We zijn heel blij dat onze ‘vaste’ zangers en zangeressen
direct hebben toegezegd weer te komen zingen. Het andere advies gaat over het aantal
mensen in de kerk: we mogen maximaal 30 kerkgangers verwelkomen in de dienst, mits
mensen geen klachten hebben en zich vooraf hebben aangemeld. Ook dat advies volgen we.
Uiteraard blijven we ook alle kerkdiensten online uitzenden.
Heeft u een berichtje voor deze nieuwsbrief of wilt u iets anders aan ons kwijt?
Mail dan naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl

KERKDIENSTEN
Kerkdienst 14 maart 2021: 4e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Organist: Jan Roeleveld
Koster: Arjen van de Velde
Welkomcommissie: Marianne Pont en Ingrid Kastelijn
Oppas*: Janneke van Wouwe en Vera Hijzelendoorn
KND*: Nathan en Tobiah de Rijk
Bloemendienst: Janneke van Wouwe
Kerkdienst 21 maart 2021: 5e zondag 40-dagentijd
Voorganger: Ds. Wouter Koelewijn (Renkum)
Organist: André van ‘t Wout
Koster: Bob Hoogenboom
Welkomcommissie: Teun en Corry van der Eijk
Oppas*: Renske Grandia en Corinne Roosemalen
KND*: Naomi en Thomas de Rijk
Bloemendienst: Coby Noordam
*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 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 14 maart is de collecte bestemd voor de diaconie en
het werk van de kerkrentmeesters. Zondag 21 maart wordt
er gecollecteerd voor het werk van de kerkrentmeesters en
het onderhoud van de gebouwen.
De diaconale collecte is bestemd voor Kerk in Actie:
Binnenland. In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede
vaak doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig
werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Juist in deze regio’s
zijn de kerken klein en hebben ze niet veel financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets
betekenen voor deze jongeren? Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio’s en steunt hen zo
nodig financieel.
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. 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
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
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?
Herhaalde oproep: 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 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 alweer
een volgend boekje ontvangen met het paasproject van
"Vertel het maar". In de kinder-onlinediensten gaat het over
hetzelfde thema. Hopelijk doet iedereen 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.

VOOR DE JONGEREN
Catechisaties
Op maandag 15 maart is het alweer de laatste keer van het seizoen dat de catechisaties
plaatsvinden. Leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool zijn welkom van 16.00-17.00 uur
en de jongeren van het voortgezet onderwijs van 19.30-20.30 uur.

GEMEENTENIEUWS

Lief en leed uit de gemeente
Bloemen
De bloemen van zondag 28 februari zijn met een hartelijke
groet van de gemeente gegaan naar mevrouw LekkerkerkerVeen. De bloemen van zondag 7 maart zijn met een hartelijke
groet en bemoediging van de gemeente gebracht bij mevrouw
Coby Evers die gevallen is en nu met haar arm in het gips zit.
De bloemen van woensdag 10 maart zijn met een hartelijke
groet en bemoediging gegaan naar mevrouw Jopie van de
Laar die na een val veel pijn heeft aan haar arm.
Jarigen (80+)
Op 13 maart is mevrouw Tinie Bakker (Vrouwgeestweg 66,
2481 KP) jarig; zij wordt 83 jaar.
Meneer L. Windhorst (Van Eeghenstraat 25, 2481 XR) hoopt
op 20 maart 85 jaar te worden.
Op 22 maart is het de verjaardag van mevrouw J.A. Noordam-Kempenaar (Boddens
Hosangweg 52, 2481 LA); zij wordt 90 jaar.
Mevrouw J. Verkade-Verkade (Van Woudeweg 2 K 104, 2481 XN) hoopt op 23 maart 82 jaar te
worden.
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Meeleven
Wij leven mee met:
mevrouw Heleen van der Rest (Uranusstraat 206, 2402 AL Alphen a/d Rijn), die ernstig ziek
is. Wij bidden voor een voorspoedig herstel.
Renso de Wind (Lombokstraat 6 2022 BJ Haarlem) die afgelopen vrijdag geopereerd is aan
zijn heup en nu 8 weken moet revalideren. Dat is een flinke periode en we wensen hem veel
sterkte en een goed herstel!
Pastoraat
Laten we blijven omzien naar elkaar! 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
Violenactie op zaterdag 20 maart
Het is bijna lente en wat is er dan leuker dan uw tuin, terras of balkon op te fleuren met
kleurrijke violen. Nadat de violen in januari zijn gezet door een aantal gemeenteleden, is er in de
kas van de Plantenwacht goed voor ze gezorgd. En dus kunt u op zaterdag 20 maart tussen
9.00 en 13.00 uur weer prachtige violen kopen op het pleintje bij Immanuel of het Batehofplein.
Mocht dat lastig voor u zijn, dan kunt ze ook bestellen via onze website of bij Jannie van der Leij
(jannie.vanderleij@outlook.com / 06 1299 3489) en dan worden ze thuisbezorgd. De prijs is
hetzelfde als vorig jaar: 1 voor € 5,00 en 3 violen voor € 12,50. De opbrengst is natuurlijk voor
onze Dorpskerk.
Voor in de agenda: muzikale avond op 28 maart
Op zondagavond 28 maart hopen we, onder muzikale leiding van Johan van Oeveren, een
muzikale avond te hebben met het thema: de Zeven Kruiswoorden. Het belooft een mooi begin
te zijn van de stille week! Meer informatie volgt nog, maar zet het vast in uw agenda!
Terugblik: bijbelquiz
De online bijbelquiz op 3 maart was een succes! Er speelden veel mensen online mee en het
was leuk om elkaar weer op een andere manier te ontmoeten. Zeker voor herhaling vatbaar!
Terugblik: informatiebijeenkomst restauratie orgel
De kerkrentmeesters en de orgelcommissie hebben ons op 10 maart geïnformeerd over de
stand van zaken met betrekking tot de restauratie van het orgel. Ook is de aftrap gegeven voor
de actie: ‘Adopteer een orgelpijp’. Als het goed is heeft u inmiddels ook een brief ontvangen
waarin dit allemaal is samengevat. Heeft u de bijeenkomst gemist, maar zou u deze nog wel
graag willen zien? Dat kan via onze website. Helpt u ook mee om ons monumentale orgel te
behouden voor toekomstige generaties? Alvast dank!
Kerkomroep / kerkradio uitzending
De komende uitzendingen van de kerkomroep zijn op donderdagavond 18 en 25 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).
Kerkblad
Bij het drukken van Kerken rond Rijn en Gouwe is iets misgegaan. Er ontbreken 4 pagina's met
onder andere het gemeentenieuws van Woubrugge. Als het goed is merken de abonnees in
Woubrugge hier niets van (hooguit dat ze het kerkblad iets later in de bus krijgen), want er is
een nieuwe oplage gedrukt. Maar er zijn ook lezers buiten Woubrugge: u kunt hier het volledige
kerkblad online lezen.

Tot slot....
…..sluiten we af met woorden van ds. René de Reuver (scriba generale synode PKN):
Gebed vanuit de diepte (naar Psalm 130)
Uit de opgeslotenheid van thuis
vanuit verplicht afstand houden
roep ik tot U, Heer.
Heer, hoor mijn stem
wees mij nabij
luister naar de roep
om genadige nabijheid.
Als U mij afrekent op mijn gedrag
Heer, dan red ik het niet.
Maar U bent genadig,
daarom hoop ik op U.
Ik zie uit naar uw nabijheid
mijn ziel hunkert naar U
naar een woord dat perspectief geeft.
Meer nog dan ik verlang naar een omhelzing
verlang ik naar U.
Volk en vaderland: hoop op de Heer,
zijn nabijheid geeft lucht en ruimte.
God, de Heer, zal ons bevrijden!

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.

