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Vieren en doen. Aanstaande zondag is het Palmpasen. We staan dan stil bij het verhaal van
de intocht van Jezus in Jeruzalem. We lezen de versie uit Matteüs, hoofdstuk 21 de verzen 1
t/m 17. In de stille week is er op maandag, dinsdag en woensdag een vesper. Deze wordt
georganiseerd door de RK, NPB, GK en onze kerk. De aanvangstijd is steeds 19:15 uur. Voorin
het kerkblad kunt u zien wie welke avond leidt. Dit jaar worden alle vespers uitgezonden van
uit de Gereformeerde Kerk. Deze avonden zijn te bekijken via het YouTubekanaal van de
Gereformeerde Kerk. Op Goede Vrijdag begint de dienst om 19:30 uur. De zondag daarna, 4
april, is het Pasen. Ik kijk er naar uit om dit feest van Opstanding weer te vieren.
Tegelijkertijd besef ik me dat we, net als vorig jaar, weer Pasen moeten vieren zonder elkaar.
Het is en blijft moeilijk. We kijken verlangend uit naar het moment dat we weer met elkaar
samen kunnen komen, en ook met elkaar brood en wijn kunnen delen.
Aanmelden kerkdiensten. Het is mogelijk voor een beperkt deel van de gemeente om op
zondagochtend naar de kerk te gaan. Zorg er wel voor dat je je voor vrijdagmiddag 14:00 uur
aan hebt gemeld via de website van onze kerk.
Muzikale avond – zeven kruiswoorden. 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! Deze avond
begint om 18:30 uur en zal ongeveer een uur duren. We luisteren naar woorden uit de
Bijbel, bekende liederen en 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 de kerk is er beperkt ruimte voor bezoekers, aanmelden kan via de
website. De avond is natuurlijk ook live te volgen, of later terug te kijken, via
kerkdienstgemist.nl
Omzien naar elkaar.
Op dit moment verblijft Wim van der Horst (Batehof 14, 2481AP) in het ziekenhuis. We
hopen en bidden dat hij spoedig weer naar huis mag komen en dat hij volledig zal herstellen.

Huwelijksjubileum. Jan en Anja Tinga (Bateweg 50, 2481AN) mogen op 10 april vieren dat ze
dan veertig jaar getrouwd zijn. Het is een heel mooi jubileum. We feliciteren hen, en hun
familie met deze heugelijke gebeurtenis.
Bedankt.
Piet en Jo Noordam willen iedereen bedanken voor alle kaarten en andere vormen van
felicitaties voor de verjaardag van Jo. Ze zijn God heel dankbaar dat ze nu samen al 180 jaar
oud mogen zijn.
Bestuur en Beleid.
Violenverkoop. Afgelopen zaterdag werden er weer violen verkocht uit onze kerk. Op dit
moment weten we nog niet wat de precieze opbrengst is, omdat veel mensen hun violen
nog moeten betalen via internet. Toch zien we weer overal in het dorp mooie violen hangen.
We zijn dankbaar dat deze actie, ondanks alle coronamaatregelen, toch weer door kon gaan!
Bericht van de diaconie. Op 2 april (Goede Vrijdag) is de diaconale collecte 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.
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’.
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!
Kerkblad. In het vorige nummer van het kerkblad ontbraken de laatste vier pagina’s,
hierdoor zijn onder andere onze gemeenteberichten niet afgedrukt. In Woubrugge zelf is er
een herdruk verspreid met gelukkig wel alle bladzijden. Mocht u nog de gemeenteberichten
van twee weken geleden willen lezen dan verwijs ik u naar onze website of de website van
Kerken rond Rijn & Gouwe. U kunt ook de nieuwsbrief lezen via onze eigen website.
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

