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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Dorpskerk Woubrugge

Beste gemeenteleden,
Het is u vast niet ontgaan dat vorige week een aantal versoepelingen is ingegaan. Het kabinet
heeft ook afspraken gemaakt met de kerken (via het Interkerkelijk Contact) onder andere over
het aantal bezoekers. Kerken mogen maximaal 30 kerkgangers verwelkomen of bij grotere
kerken 10% van het aantal zitplaatsen. Voor onze kerk met zo’n 300 zitplaatsen verandert er
dus niets. De overige maatregelen blijven van kracht: niet zingen in de kerk (m.u.v. een
zanggroepje van maximaal 4 zangers), vooraf aanmelden en 1,5 meter afstand houden.
Ondanks deze beperkingen zijn we blij dat de kerk open is en dat we, dankzij het online team,
de diensten ook thuis kunnen meebeleven. Uit de kijkcijfers blijkt dat dat echt voorziet in een
behoefte!
Nu we het toch over online hebben: u doet toch ook mee met ons Pinksterproject ZING MEE?
Het enige dat u hoeft te doen is het lied ‘Geest van hierboven’ inzingen. Dat mag alleen, samen
of met het hele gezin. Mari’an van Loon gaat al die opnames samen voegen tot een online koor.
En dat kunnen we dan zien in de Pinksterdienst. U heeft er deze week een mail over gekregen
en hierin staat duidelijk hoe het in zijn werk gaat. Mocht u de mail gemist hebben, kijk dan op
onze website. Meedoen kan t/m 16 mei.
U kunt ook meedoen met het bedenken van een naam voor onze nieuwe fusiegemeente
Woubrugge-Hoogmade. De overleggen tussen beide kerken verlopen in goede sfeer en er is al
veel (voorbereidend) werk verzet. Voor de officiële stukken hebben we een nieuwe naam nodig
en wij denken dat er onder de gemeenteleden van beide kerken vast goede ideeën leven.
Vandaar de oproep verderop in deze nieuwsbrief.
En tot slot: we beginnen deze week ook met een nieuwe rubriek: “Het woord is aan….” Arjen
van der Baan trapt af en u kunt hieronder lezen wie de volgende keer “aan het woord” is.
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 9 mei 2021
Voorganger: Ds. Marijke Gehrels (Tienhoven)
Muzikale medewerking: zanggroepje en organist Johan van Oeveren
Koster: Peter Buis
Welkomcommissie: Coby Noordam en Anja Tinga
Oppas*: Janneke van Wouwe en Vera Hijzelendoorn
KND*: Nathan en Thomas de Rijk
Bloemendienst: Coby Noordam
Kerkdienst 13 mei 2021: Hemelvaartsdag
Voorganger: Ds. C. Baggerman (Krimpen a/d IJssel)
Muzikale medewerking: zanggroepje en organist Johan van Oeveren
Koster: Rob Noodelijk
Welkomcommissie: Piet en Gerrie Verboom
Oppas*: Corinne Roosemalen en Renske Grandia
KND*: Naomi de Rijk en Maaike Hoogenboom
Bloemendienst: Anja van Staden
Kerkdienst 16 mei 2021
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Muzikale medewerking: zanggroepje en organist André van ‘t Wout
Koster: Matijn de Keizer
Welkomcommissie: Teun en Corry van der Eijk
Oppas*: Jessica Noordam en Rita van Rijn
KND*: Nicoline en Jens van Rijn
Bloemendienst: Marjanne Boer
*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 9 mei
donderdag 13 mei
zondag 16 mei

Collectedoel
Kerkrentmeesters
Diaconie*
Kerkrentmeesters

Collectedoel
Energie en verwarming
Kerkrentmeesters
Onderhoud gebouwen

Deurbussen*
Jeugd met een Opdracht
Jeugd met een Opdracht
Jeugd met een Opdracht

* De diaconale collecte is bestemd voor Diaconaal Centrum de Bakkerij.
Dit centrum, midden in Leiden, is al eeuwenlang een plek waar hulp wordt
gegeven aan mensen uit Leiden en omgeving. Sinds de 17e eeuw was hier
de Armenbakkerij, waar brood werd gebakken voor de armen. Tegenwoordig
is de Bakkerij een modern kerkelijk centrum voor hulp en dienstverlening. Er
wordt hulp gegeven aan een ieder die dat nodig heeft, dichtbij en ver weg.
**Toelichting deurbussen: 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.
Familieconcerten
In de weken voor Pinksteren organiseert de Protestantse Kerk
online familieconcerten met Marcel en Lydia Zimmer,
Familietheater Over Schapen Enzo en Kids Crew met Elly Zuiderveld. Vanaf nu komt er elke
week een nieuw concert beschikbaar. Op de website Zingen in de Kerk kunt u gratis online
kaarten reserveren.

FUSIENIEUWS
Wie bedenkt de naam voor onze nieuwe
fusiegemeente?
De fusiebesprekingen in de fusiecommissie, de
werkgroepen en beide kerkenraden verlopen
voorspoedig en in goede sfeer. We zijn nu op
een punt aangekomen dat wij een naam voor
onze nieuwe fusiegemeente moeten bedenken
en daarbij hebben we uw hulp nodig! Het gaat
om de overkoepelende naam die we gebruiken in de officiële stukken (dit is nu Hervormde
Gemeente Woubrugge en Protestantse Gemeente Hoogmade-Rijpwetering). Voor de gebouwen
houden we gewoon Dorpskerk Woubrugge en Kerkje aan de Does aan. Als nieuwe naam
zouden we bijvoorbeeld PKN Hoogmade-Rijpwetering-Woubrugge kunnen kiezen, maar heel
origineel is dat niet.
Vandaar dat we u vragen om ideeën voor een nieuwe naam (meerdere namen mag ook) in te
sturen naar de scriba via: scriba@dorpskerkwoubugge.nl. U kunt dat doen voor 21 mei
aanstaande.
De fusiecommissie zal op basis van de ingediende namen een top 3 vaststellen. Die top 3 wordt
bekendgemaakt in de nieuwsbrief van 4 juni. Daar kunt u dan voor 11 juni uw stem op
uitbrengen. De naam die de meeste stemmen krijgt, zal daarna door de kerkenraden worden
vastgesteld.
Wij weten zeker dat er voldoende creativiteit in onze beide gemeenten aanwezig is om via deze
procedure tot een aansprekende en toekomstbestendige naam voor onze nieuwe gemeente te
komen. We zijn heel benieuwd naar uw reacties!

GEMEENTENIEUWS

Lief en leed uit de gemeente
Bloemen
De bloemen van zondag 25 april zijn met
een hartelijke groet en wensen voor een
voorspoedig herstel van Dani gegaan naar
Joost en Kim van der Leij. De bloemen van
zondag 2 mei zijn met heen hartelijke
felicitatie van de gemeente gegaan naar de
heer en mevrouw Van Lienden vanwege
hun 50-jarig huwelijksjubileum en naar
Kees en Co van Klaveren die 55 jaar getrouwd waren.
Bedankt
We hebben voor het bloemenfonds giften ontvangen van 10 euro en 30 euro. Hartelijk dank
hiervoor.
Jarigen 80+
9 mei: de heer A. Vrolijk (Wilhelminalaan 14, 2481 BD) – 92 jaar
12 mei: mevrouw G. Bregman-de Bruin (Bateweg 27, 2481 AM) – 83 jaar
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Deze week, om precies te zijn op 8 mei, is ook Theo Stigter jarig. Hij woont in GGZ Rivierduinen
in Oegstgeest (Kamer 10, Wielewaallaan 3, 2342 EA Oegstgeest). Een verjaardagskaartje zal
hij vast op prijs stellen.
Huwelijksjubilea
Op 7 mei zijn Maarten en Carmen van Klaveren (Krabbescheer 24, 2481 CK) veertig jaar
getrouwd.
Op 17 mei mogen de heer en mevrouw Schijf-Wolvers (Gerbrand Swartlaan 7, 2481 AH) vieren
dat zij zestig jaar getrouwd zijn.
Beide echtparen feliciteren wij van harte met dit prachtige jubileum en we wensen hen een
gezegende dag toe.
Meeleven
We leven mee met mevrouw Jopie van de Laar. Zij is enige tijd geleden gevallen en het herstel
loopt niet zoals gehoopt. Daarom verblijft ze de komende tijd in de gastenkamer in Woudsoord
(Weteringpad 3, 2481 AS).

HET WOORD IS AAN…… Arjen
van der Baan
Wie is Arjen van der Baan?
Ik ben Arjen van der Baan, 38 jaar oud.
Getrouwd met Jeannette en vader van Hannah
en Marah. Door de week fiets ik elke dag naar
het LUMC, waar ik werk als klinisch
perfusionist. Dit wil zeggen dat ik tijdens een
(open) hartoperatie m.b.v. apparatuur de functie van hart en longen overneem zodat een patiënt
geopereerd kan worden. Op enigszins vergelijkbare wijze doe ik dit ook op de IC wanneer een
patiënt langdurige ondersteuning van het hart of de longen nodig heeft.
In mijn vrije tijd zing ik in de Leidse cantorij (Hooglandse Kerk) en mocht er nog tijd over zijn,
dan lees ik graag een boek of ben ik lekker bezig in de tuin.
Over welk onderwerp praat je het liefst?
Ik vind het boeiend om over theologie na te denken, van gedachten te wisselen. Dat kan
inderdaad sprekend met een persoon, maar ook met behulp van boeken. Vooral de
aanwezigheid van God, het kwaad en het lijden vind ik boeiend.
Arjen en de Dorpskerk...
Toen we in Woubrugge zijn komen wonen (3 jaar geleden) hebben we ervoor gekozen om ons
ook bij de Dorpskerk aan te sluiten. In een gesprek met de dominee over wat wij voor de kerk
zouden kunnen betekenen, had ik aangegeven het liefst op inhoudelijk vlak mee te denken,
waardoor ik ben gevraagd als ouderling. Omdat deze gemeente nog vrij onbekend is, was dit
een redelijke sprong in het diepe.
Van wie zou jij iets willen weten en heb je nog een specifieke vraag voor deze persoon?
Ik zou graag van Piet Verboom willen horen hoe hij de Dorpskerk in de tijd heeft zien
veranderen en wat hij juist erg mooi en juist minder mooi vindt aan de Dorpskerk.

Ander nieuws uit de gemeente
Terugkijken
Voor wie het gemist heeft: op 4 mei is door de gezamenlijke kerken in Woubrugge een online
herdenkingsmoment georganiseerd. De opname vanuit onze Dorpskerk is terug te kijken via
onze website en kerkdienstgemist.nl.
Kerkomroep / kerkradio uitzending
Komende donderdag 13 mei is er in verband met Hemelvaartsdag geen uitzending van de
kerkomroep. De eerstvolgende uitzending is op 20 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).
Nieuw boek
Wij werden getipt op een nieuw boek van Hans van der Wereld: “Kerkvolk in opstand”. Het boek
verhaalt over een aantal spraakmakende voorvallen die in de zeventiende, achttiende en
negentiende eeuw plaats hadden rondom het Braassemermeer. Het gaat hierbij om rumoerige
gebeurtenissen op kerkelijk terrein en volgens de schrijver komt ook Woubrugge er in voor.

TOT SLOT...
sluiten we af met de woorden van lied 666:
De Heer is opgetogen.
Hij steeg boven ons uit.
Wij staan met onze ogen
voor een beslagen ruit.
Daarop heeft Hij geschreven:
Ik laat je niet alleen.
Een glimlach van zijn vrede
valt door die woorden heen.
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 kb@dorpskerkwoubrugge.nl toe aan uw adresboek.

