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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Dorpskerk Woubrugge

Beste gemeenteleden,
De tijd gaat snel en voor u ligt alweer een nieuwe nieuwsbrief. We mogen terugkijken op mooie
diensten op Goede Vrijdag en Paasmorgen met indrukwekkende momenten van stilte, liederen
en woorden. Het doven van de ‘oude’ paaskaars op Goede Vrijdag en het binnendragen van de
brandende ‘nieuwe’ paaskaars op Paasmorgen markeren dit heel mooi. En heeft u ook zo
genoten van het virtuele Voices of Bliss tijdens de dienst op zondagmorgen? Met Pinksteren
krijgt u de kans om mee te zingen met het virtuele 'gemeentekoor'. Dat wilt u vast niet missen!
Verderop in de nieuwsbrief leest u hier meer over.
Hoewel we vinden dat de tijd snel gaat, lijkt het leven soms ook een beetje stil te staan. Veel
dagen zijn hetzelfde en veel activiteiten zijn online. Ook kerkelijke activiteiten. Hopelijk wordt er
komende week in de persconferentie van het kabinet wat meer perspectief geschetst en wordt
duidelijk wanneer er weer meer kan. Het zal nog wel even duren, maar wat let ons om vast na
te denken over de periode na corona? Hoe willen wij dat onze gemeente er straks uitziet?
Welke zaken uit deze 'corona-tijd' willen we behouden? Wat willen we terug uit de periode van
voor maart 2020? Welke nieuwe elementen willen we toevoegen? Denkt u met ons mee?
Ideeën en suggesties zijn van harte welkom!
Deze kunt u mailen naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl Uiteraard kunt u dit mailadres ook
gebruiken als u een bericht heeft voor deze nieuwsbrief of iets anders wilt melden.

KERKDIENSTEN
Kerkdienst 11 april 2021
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje en organist Jan Roeleveld
Koster: Leen van Wouwe
Welkomcommissie: Monique Kinkel en Coby Hoogerbrugge
Oppas*: Jeany van de Velde en Larissa den Boer
KND*: Corriena Bergsma en Nine Zandstra
Bloemendienst: Truus Hoogendoorn
Kerkdienst 18 april 2021
Voorganger: Ds. Annemarie Six-Wienen (Gouda)
Muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje en organist: André van ‘t Wout
Koster: Marten den Boer
Welkomcommissie: Coby Bogman en Tineke Heijns
Oppas*: Evelien Grandia en Nine Zandstra
KND*: Liesbeth en Vera Hijzelendoorn
Bloemendienst: Gerrie Verboom
*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 11 april
zondag 18 april

Collectedoel
Kerkrentmeesters
Kerkrentmeesters

Collectedoel
Onderhoud gebouwen
Predikantsplaats

Deurbussen*
Antje Oosterkamp
Antje Oosterkamp

*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 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.

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
Kinderen (en ouders) die thuis aan de slag willen,
kunnen 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 28 maart zijn met een
hartelijke groet en bemoediging van de
gemeente gegaan naar familie Van de Velde.
De bloemen van vrijdag 2 april zijn met een
hartelijke groet van de gemeente en wensen
voor een voorspoedig herstel gebracht bij de
heer Wim van der Horst. De bloemen van
zondag 4 april zijn als blijk van medeleven en
troost gegaan naar mevrouw Jannie WindhorstSchijf.
Huwelijksjubilea
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.
Op 22 april vieren de heer en mevrouw Van Lienden (Julianalaan 37, 2481 AX) dat zij vijftig jaar
getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd met dit gouden huwelijksjubileum!
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)
Berichten van overlijden
Op woensdag 31 maart is overleden ons gemeentelid mevrouw C.P. (Corry) Lekkerkerker-Veen.
Zij mocht de hoge leeftijd van 90 jaar bereiken. Mevrouw Lekkerkerker-Veen heeft vele jaren
aan de Vierambachtsweg gewoond. De laatste jaren woonde zij in verpleeghuis Bernardus in
Sassenheim. De afscheidsdienst in onze Dorpskerk heeft plaatsgevonden op donderdag 8 april.
U kunt deze dienst terugkijken via deze link. Wij wensen de kinderen, klein- en
achterkleinkinderen van mevrouw Lekkerkerker Gods troostende nabijheid toe.
Op vrijdag 2 april is, na een periode van ziekte, overleden de heer L. (Leo) Windhorst (Van
Eeghenstraat 25, 2481 XR). Hij mocht 85 jaar worden. De dankdienst voor zijn leven heeft
plaatsgevonden op woensdag 7 april in onze Dorpskerk. U kunt deze terugkijken via deze
website. Wij leven mee met zijn vrouw Jannie, de kinderen en kleinkinderen en wensen hen de
nabijheid van God in deze periode van afscheid nemen en gemis.
Meeleven
Wij leven mee met de heer Wim van der Horst (Batehof 14, 2481 AP) die vorige week vrijdag
geopereerd is en afgelopen woensdag gelukkig weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Een
voorspoedig herstel toegewenst!
Dani van der Leij (Sportlaan 15, 2461 NK Ter Aar) is afgelopen week geopereerd in het
Amsterdam UMC en dat bleek toch iets gecompliceerder dan verwacht. Best ingrijpend voor
zo’n jongetje en natuurlijk ook voor zijn ouders Joost en Kim. Hopelijk knapt Dani snel weer op!
Pastoraat
Afgelopen week hebben de wijkouderlingen en pastoraal medewerkers bij alle gemeenteleden
paaskaarten bezorgd en in veel gevallen kon er ook een praatje gemaakt worden. Fijn om op
deze manier weer contact met elkaar te hebben. Mocht u graag contact met ons willen of
iemand kennen die hulp nodig heeft, laat het ons dan weten. Het pastorale team staat voor u
klaar.
Violen voor Woudsoord en de Hussonshoek
De diaconieën van de Gereformeerde Kerk en de Dorpskerk hebben er voor gezorgd dat de
tuinen bij de Woubrugse zorginstellingen zijn opgefleurd met vrolijke violen. Dat is door de
bewoners zeer op prijs gesteld.

Ander nieuws uit de gemeente
Definitieve opbrengst violenactie
In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld blij te zijn met de voorlopige opbrengst van € 6.955.
De definitieve opbrengst van de violenactie overtreft echter al onze verwachtingen. Er is maar
liefst € 7.825 opgehaald met de verkoop van de violen en dat is ruim € 500 meer dan vorig jaar.
Deze opbrengst komt geheel ten goede aan onze Dorpskerk. Een welgemeend compliment aan
iedereen die geholpen heeft om deze actie tot een succes te maken en natuurlijk ook een
bedankje aan alle violenkopers!

Zing mee!
Afgelopen zondag hebben de zangers van Voices of Bliss twee liederen gezongen vanuit hun
eigen huis. Dat was heel mooi. Maar weet je wat misschien nog wel mooier is? Als we met
Pinksteren een lied met alle gemeenteleden kunnen zien en horen!
Dit is niet ingewikkeld en vrijwel iedereen heeft alle benodigde spullen ervoor wel in huis.
Wanneer je je aanmeldt dan krijg je een handige handleiding toegestuurd. Dat moet dus goed
komen!
We gaan met elkaar Lied 675 zingen – Geest van Hierboven. Een mooi lied dat goed past bij
Pinksteren. Jij/u doet toch ook gewoon mee? Verdere informatie krijg je van Mari’an van Loon.
Je kunt je hier aanmelden en ook voor vragen kun je op hetzelfde mailadres terecht. Dat kan
eventueel ook via 06-41506268.
Bericht van de diaconie
De diaconie heeft een oproep voor noodhulp gehad van Hoveraid Madagascar. Dit is een van
de organisaties die wij jaarlijks steunen met de opbrengst van de deurbussen. De situatie in
Madagascar is op dit moment ernstig: door overstromingen is er veel verwoest en er is al zoveel
armoede. De jeugd heeft de toekomst en onderwijs is belangrijk; daarom heeft de diaconie
besloten om te helpen met het opbouwen van de scholen en een donatie te doen van € 1.750.
Hiermee kan een leslokaal gebouwd worden.
Kerkomroep / kerkradio uitzending
De komende uitzendingen van de kerkomroep zijn op donderdagavond 15 en 22 april 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).
Afwezigheid predikant
Ds. Stefan Honing en zijn gezin genieten van 12 t/m 18 april van een weekje vakantie. In
voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de scriba of een van de andere
kerkenraadsleden.

TOT SLOT...
sluiten we af met een gedicht van Alfred C.
Bronswijk
Lied van de talenten
De eerste kreeg er vijf,
de and’ren twee en één,
talenten om te zijn,
niet voor zichzelf alleen.
Want wie hierleeft op aard
voor eigen lust en eer,
begraaft het zonnelicht,
verbreidt geen leven meer.
Maar hij die geeft en deelt
met blijde, gulle hand,
zijn leven wordt vervuld
met tekens van Gods land.
En wie met liefde werkt,
het kleine uitvergroot
en méér ziet dan zichzelf,
brengt leven in de dood.
Gezegend is de mens,
die weet van het talent
van liefde, hoop, geloof,
z/hij is God toegewend.

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.

