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Vieren en doen.
Komende zondag is het Pinksteren, het feest van hoop. Deze week worden er huis-aan-huis
in Woubrugge kaarten bezorgd met een pinkstergroet namens de beide kerken. Fijn dat dit
mogelijk is! We zullen zondag tijdens de dienst het Pinksterverhaal lezen uit Handelingen.
Een bijzonder verhaal. We koppelen het aan het thema ‘Feest van Hoop’. We kijken uit naar
een mooie dienst! De week daarna gaat Mirjam Verschoof bij ons voor. Zij werkt als pionier
op Kanaleneiland in Utrecht. In het verleden is zij eerder bij ons voorgegaan. Goede diensten
toegewenst!
Omzien naar elkaar. We zijn blij dat het in Nederland de goede kant op lijkt te gaan met de
coronacrisis. Er is weer meer mogelijk. Misschien de hoogste tijd om weer een keer af te
spreken met iemand die je al lange tijd niet gesproken hebt? Ik merk dat er gemeenteleden
zijn die in het afgelopen jaar wat vereenzaamd zijn, fijn als we met elkaar naar elkaar
omzien.
Bedankt. Lieve Mensen, Voor uw aandacht tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis wil ik
U hartelijk danken. De vele kaarten, telefoontjes en bloemen hebben ons goed gedaan.
Hartelijke groeten van Louke en Wim van der Horst.
Examens. Inmiddels zijn de examens begonnen voor de middelbare scholieren. Wij wensen
hen Gods zegen en wijsheid toe.
Helpende hand App. Een maaltijd ontvangen, een lift krijgen naar het ziekenhuis, even een
helpende hand nodig. Het zijn kleine dingen die van enorme waarde zijn voor een ander,
vooral in moeilijke tijden. In onze kerkelijke gemeente gebeurt het al regelmatig dat er
spontaan iemand voor een ander kookt, of iemand naar het ziekenhuis brengt voor een
bezoek of een afspraak daar. Dat is heel fijn, maar ik denk dat er vaak nog meer hulpvragen
zijn en dat er ook best meer mensen zijn die willen helpen. Daarom is het plan geboren om
met elkaar die helpende hand te kunnen bieden wanneer er ergens een hulpvraag is.
Hoe gaan we dat doen? Er komt een Whatsapp groep, en hierbij nodig ik u/jou van harte uit
om lid te worden van die groep. In die groep plaatsen we zo nu en dan een hulpvraag.
Iemand heeft bijvoorbeeld zijn arm gebroken en het lukt hem de eerste paar dagen niet
(goed) om zelf te koken. Dan kunnen wij in de app een oproep plaatsen of er (bijvoorbeeld)
drie keer voor hem gekookt kan worden. En als je dan denkt, dat zou ik wel een keer kunnen
doen, dan beantwoord je de vraag en zo komt er hopelijk snel een verdeling van wie

wanneer kookt. Mocht je het niet zien zitten om te koken, of komt het op dat moment niet
uit, dat geeft dan niets. Hopelijk is er dan iemand anders om het te doen. Zo zijn we ook op
een heel praktische en liefdevolle manier kerk met elkaar.
Dus… Heb jij WhatsApp, en wil je best de ander een keertje helpen? Laat het mij dan even
weten. Dan kunnen we hopelijk snel de groep starten!
Bestuur en Beleid.
Naam fusiegemeente. Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat we druk bezig zijn met het
fuseren met de Protestantse gemeente Hoogmade-Rijpwetering. De fusiegesprekken
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!
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

