Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
11 april
18 april

9:30
9:30

ds. S.C. Honing
ds. A. Six-Wienen, Gouda

Vieren en doen.
We kijken terug op mooie diensten rond Pasen. Hoogtepunten waren de kerkdiensten van
Goede Vrijdag en van Paasmorgen. Het is altijd (ook voor de predikant) een bijzonder
moment wanneer de Paaskaars op Goede Vrijdag wordt gedoofd. En ook hoor ik van
verschillende mensen dat ze met een warm gevoel terugkijken op de dienst van eerste
Paasdag. Ondanks alle coronamaatregelen kunnen we zo toch met elkaar kerk-zijn. Komende
zondag hoop ik zelf voor te gaan. Op deze eerste zondag na Pasen lezen we Johannes 21:119. We zullen ons vooral richten op het deel van het verhaal waarin Jezus aan Petrus vraagt
of hij Hem lief heeft. Het is een emotioneel gesprek tussen de opgestane Heer en de leerling
die Hem verloochend heeft. De week daarna, op zondag 18 april, gaat dominee Annemarie
Six-Wienen bij ons voor. Gezegende diensten toegewenst!
Omzien naar elkaar.
Op het moment dat u dit kerkblad leest is hopelijk Wim van der Horst (Batehof 14, 2481AP)
weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Al met al is hij langere tijd in het ziekenhuis geweest.
Afgelopen vrijdag is hij met succes geopereerd.
De jonge Dani van der Leij (Sportlaan 15, 2461NK, Ter Aar) is vorige week geopereerd. Er was
een grotere ingreep nodig dan verwacht en Dani moet binnenkort weer verder geholpen
worden. Wij bidden voor hem en voor zijn ouders Joost en Kim dat Dani spoedig helemaal
gezond zal zijn.
Huwelijksjubileum. Het echtpaar van Lienden (Julianalaan 37, 2481AX) hoopt op 22 april te
mogen vieren dat ze dan vijftig jaar getrouwd zijn. Een halve eeuw samen is een grote reden
om dankbaar te zijn.
Bericht van overlijden. Op woensdag 31 maart is Corry Lekkerkerker-Veen overleden.
Mevrouw Lekkerkerker woonde al enige jaren in verpleeghuis Bernardus in Sassenheim. De
dankdienst voor haar leven heeft op donderdag 8 april plaats gevonden. We leven mee met
haar familie.
Bericht van overlijden. Afgelopen vrijdag 2 april is Leo Winhorst overleden. De uitvaart heeft
afgelopen woensdag 7 april plaats gevonden. Wij leven mee met zijn vrouw Jannie (van
Eeghenstraat 25, 2481XR) en verdere familie.

De in memoria van zowel mevr. Lekkerkerker als dhr. Windhorst zullen in het komende
kerkblad staan.
Bestuur en Beleid.
Violenverkoop. De violenactie heeft het schitterende bedrag van maar liefst 8200 euro
opgeleverd voor onze Dorpskerk! Een stuk meer dan andere jaren. Alle kopers en helpers:
nogmaals bedankt!
Vakantie predikant. Vanaf a.s. maandag 12 april t/m zondag 18 april zijn wij een weekje vrij
en ben ik dus niet beschikbaar. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met een
kerkenraadslid.
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

