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Woubrugge

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Dorpskerk Woubrugge

Beste gemeenteleden,
Het kabinet heeft afgelopen week een aantal versoepelingen afgekondigd. Voor ons als kerk
verandert er nog niet veel. Maar wie weet…. over een aantal weken…..
We horen van steeds meer gemeenteleden dat zij gevaccineerd zijn en we gaan richting de
zomer. Dat helpt hopelijk ook!
In de tussentijd hebben we genoeg te doen: de kerkenraad en de fusiewerkgroepen zijn hard
bezig met alle voorbereidingen voor de aanstaande fusie met onze buurgemeente HoogmadeRijpwetering. Er wordt wat online vergaderd…. We liggen gelukkig goed op schema en
binnenkort zullen we u via de nieuwsbrief informeren over de stand van zaken.
Ook leuk is dat u met Pinksteren mee kunt doen met het ‘online-gemeentekoor’. De
Gereformeerde Kerk heeft zich ook aangesloten bij dit initiatief, dus het kan een groot online
koor worden! We kijken er naar uit om velen van u in het scherm te zien tijdens de dienst op 1e
Pinksterdag. U doet toch ook mee? Verderop in de nieuwsbrief leest u hoe u zich hiervoor kunt
aanmelden.
Heeft u een bericht voor deze nieuwsbrief of wilt u iets aan ons kwijt? Dan kunt u mailen naar
scriba@dorpskerkwoubrugge.nl

KERKDIENSTEN
Elke zondag is er een kerkdienst in onze Dorpskerk. We houden ons aan de maatregelen van
de overheid en de adviezen van de PKN en hebben de mogelijkheid om maximaal 30
gemeenteleden (exclusief medewerkenden) welkom te heten in de kerk. Al onze kerkdiensten
worden rechtstreeks uitgezonden via kerkdienstgemist.nl.
Als u naar de kerk wilt komen, vragen wij u zich aan te melden 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.
Kerkdienst 25 april 2021
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje en organist Marc Koning
Koster: Rob Vrijenhoek
Welkomcommissie: Marc en Jannie van der Leij
Oppas*: Afike en Naomi de Rijk
KND*: Irma en Ruben Oosterom
Bloemendienst: Liesbeth Hijzelendoorn
Kerkdienst 2 mei 2021
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje en organist Johan van
Oeveren
Koster: Peter Buis
Welkomcommissie: Piet en Gerrie Verboom
Oppas*: Marieke en Nienke Hoogenboom
KND*: Larissa den Boer en Tobiah de Rijk
Bloemendienst: Janneke van Wouwe
*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 25 april
zondag 2 mei

Collectedoel
Diaconie / Kerk in Actie*
Kerkrentmeesters

Collectedoel
Kerkrentmeesters
Kerkrentmeesters

Deurbussen*
Antje Oosterkamp
Jeugd met een Opdracht

* De diaconale collecte is bestemd voor
Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat. Eén
op de drie vluchtelingen die naar Nederland
komen is jonger dan 18 jaar. Ze hebben
vaak nare ervaringen achter de rug en hun
bestaan in Nederland is vaak onzeker. Met
steun van Kerk in Actie organiseert
stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra.
Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film en fotografie willen zij de talenten van de jonge
bewoners tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken.
*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.
In mei en juni gaat de opbrengst naar Jeugd met een Opdracht. Dit is een interkerkelijke
zendingsorganisatie die vooral jonge mensen mobiliseert voor zending en evangelisatie
wereldwijd.
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.

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.

4 MEI NATIONALE
DODENHERDENKING
Elk jaar wordt er op 4 mei door de
kerken in Woubrugge een
herdenkingsmoment georganiseerd.
Dit jaar is dit in de vorm van een
opname vanuit onze Dorpskerk.
U kunt deze opname vanaf 4 mei
bekijken via ons YouTubekanaal en
via Kerkdienstgemist.

Kerk open
Op 4 mei zetten we, net als vorig
jaar, tussen 16.00 en 18.00 uur de
deuren van de Dorpskerk open. U
bent welkom om een moment van
rust te vinden, te herdenken en/of
een kaarsje te branden. Uiteraard
vragen wij u om zich aan de
coronamaatregelen te houden.

GEMEENTENIEUWS

Lief en leed uit de gemeente
Bloemen
De bloemen van zondag 11 april zijn met een
hartelijke felicitatie met hun 40-jarig
huwelijksjubileum gegaan naar Jan en Anja
Tinga. Het tweede boeket is als blijk van
medeleven en troost gegaan naar de familie
Lekkerkerker en gebracht bij Truus en René
Hoogendoorn. De bloemen van zondag 18 april
zijn met een hartelijke groet van de gemeente
gebracht bij familie Den Boer.
Jarigen 80+
28 april: mevrouw H.W. Kroeze-Buunk (Vierambachtsweg 65A, 2481 KS) – 94 jaar
2 mei: de heer C.G. van Klaveren (Van Hemessenkade 49 , 2481 BJ) – 80 jaar
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Huwelijksjubileum
Op 28 april zijn Kees en Co van Klaveren (Van Hemessenkade 49, 2481 BJ) 55 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd! We wensen jullie samen met je familie een mooie dag toe!
Door het geloof spreekt God,
Door de hoop helpt God,
Door de Liefde geeft God.
Bedankt
Lieve mensen,
Hartelijk dank voor alle kaarten, bloemen en felicitaties voor ons 40 jarig huwelijks jubileum. Het
is hartverwarmend om te merken hoe de gemeente met ons meeleeft.
Jan en Anja Tinga
Paaskaars 2020
De paaskaars 2020 heeft een nieuw thuis gevonden bij mevrouw Wendy Geerman. 2020 was
een verdrietig jaar voor haar omdat haar man, Henri van der Does, plotseling is overleden. We
hopen dat zij bij het licht van de paaskaars troost en bemoediging mag vinden.
Pastoraat
Het pastoraat gaat gewoon door, ondanks de corona-beperkingen. 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.

PINKSTEREN - ZING MEE!

Met Pasen 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.

Ander nieuws uit de gemeente
Ambtsdragersverkiezingen
Wij hebben momenteel twee vacatures in de kerkenraad. Beide vacatures zijn voor het ambt
van diaken. De kerkenraad roept de gemeenteleden op om vóór 17 mei uit de leden van de
gemeente kandidaten aan te dragen voor deze vacatures. Deze aanbevelingen dienen
schriftelijk en ondertekend ingediend te worden bij de scriba. De voorgedragen kandidaat wordt
automatisch op de kieslijst geplaatst als er tien of meer handtekeningen van leden
binnenkomen. U kunt de aanbevelingen sturen naar de scriba. U mag het ook in de brievenbus
van gebouw Immanuël doen.
Jaarrekening 2020 kerkrentmeesters
Op 31 maart 2021 heeft het College van Kerkrentmeesters de jaarrekening 2020 besproken en
goedgekeurd. Vervolgens is de jaarrekening besproken in de kerkenraadsvergadering van 7
april 2021 en voorlopig goedgekeurd. Het negatieve resultaat in het jaar 2020 bedraagt
€13.051. Door een onttrekking aan de bestemmingsreserve predikantsplaats met ditzelfde
bedrag resulteert vervolgens een eindresultaat van nihil. De onttrekking aan de
bestemmingsreserve predikantsplaats is lager dan verwacht, dat is een meevaller in deze
moeilijke tijden. In de vooraf opgestelde begroting 2020 gingen we nog uit van een benodigde
onttrekking van €25.000. Hierdoor blijft de bestemmingsreserve predikantsplaats grotendeels in
stand en is deze beschikbaar voor het behouden van een volledige predikantsplaats in de
komende jaren. Voor inzage in de jaarstukken kunt u tot en met vrijdag 30 april contact
opnemen met het Kerkelijk Bureau via telefoonnummer 0172-517093.
De ANBI 2020 publicatie van onze gemeente vindt u binnenkort, na definitieve vaststelling van
de jaarcijfers door de kerkenraad, op de website.
Jaarrekening 2020 diaconie
In de kerkenraadsvergadering van 7 april 2021 is de jaarrekening van de diaconie van het jaar
2020 voorlopig goedgekeurd. Deze ligt ter inzage voor de gemeente in de week van 26 t/m 30
april. U kunt telefonisch een afspraak maken met de administrateur Erik Bergsma, tel. nr. 06
15088240.
Kerkomroep / kerkradio uitzending
De komende uitzendingen van de kerkomroep zijn op donderdagavond 29 april en 6 mei 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).

TOT SLOT...
sluiten we af met de woorden van lied 1014: 1
en 5
Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.
Geef Christus door van hand tot hand,
Zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

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.

