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Nieuwsbrief Dorpskerk Woubrugge

Beste gemeenteleden,
Het is weer een prachtige zonnige dag en in deze nieuwsbrief hebben we veel goed nieuws te
melden. Op woensdag 2 juni heeft het CIO (interkerkelijk contact in overheidszaken) waar ook
de PKN bij is aangesloten een positief advies gepubliceerd. Hierin staat dat er vanaf 5 juni
maximaal 60 mensen bij een kerkdienst aanwezig mogen zijn (exclusief medewerkenden).
Uiteraard met inachtneming van de bestaande maatregelen, zoals vooraf aanmelden en 1,5
meter afstand houden. Ook kan er een beperkte tijd (maximaal 2 coupletten en bij voorkeur aan
het einde van de kerkdienst) op praatniveau worden gezongen. Daarnaast blijft de mogelijkheid
bestaan voor een zanggroepje. Bijeenkomsten (zoals bijvoorbeeld gemeenteavonden) zijn ook
weer mogelijk met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkenden).
Als kerkenraad hebben we hier woensdagavond over vergaderd en we hebben besloten dat
vanaf komende zondag 6 juni deze versoepelingen gaan invoeren. Concreet betekent dit dat
we op zondag meer mensen zullen verwelkomen in de dienst (maximaal 60, exclusief
medewerkenden) en dat we de gemeenteavond op 15 juni in de Dorpskerk zullen houden (zie
verderop in de nieuwsbrief). Het zingen tijdens de kerkdienst laten we bij het zanggroepje (heel
fijn dat zij er elke week zijn!); vanaf komende zondag zullen we wel samen hardop het ‘Onze
Vader’ bidden en ook meezingen met het ‘amen’ na de zegen. We zijn blij met deze
versoepelingen en met het vooruitzicht dat er over niet al te lange tijd nog meer mogelijk zal zijn.
Een heel goed bericht kregen we deze week van de provincie Zuid-Holland: de
subsidieaanvraag voor de restauratie van ons orgel is gehonoreerd. We krijgen exact het
bedrag dat we hadden aangevraagd (€ 207.734) en dat is een prachtige uitkomst. Veel dank
aan de leden van de orgelcommissie en andere betrokkenen die hier zo hard aan hebben
gewerkt! We zijn er natuurlijk nog niet, maar dit is wel echt een mijlpaal. Binnenkort zullen meer
details over de restauratie bekend gemaakt worden en in de tussentijd roepen we iedereen op
om mee te doen aan de actie ‘Adopteer een orgelpijp!’
Het fusieoverleg met PG Hoogmade-Rijpwetering verloopt ook voorspoedig. De meeste
documenten zijn in concept gereed en daar willen we graag met u over in gesprek. We
organiseren twee gemeenteavonden op 8 en 15 juni waarop we u willen informeren en met u
in gesprek willen gaan. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hoe we dat gaan doen, welke
documenten klaar zijn en waar u deze kunt vinden.
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 60 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 6 juni 2021
Voorganger: Ds. Wouter Koelewijn (Renkum)
Muzikale medewerking: zanggroepje en organist Kees Spaans
Koster: Arjan van de Velde
Welkomcommissie: Marianne Jekel en Jeanne Grandia
Oppas: Jeany van de Velde en Larissa den Boer
KND: Liesbeth en Vera Hijzelendoorn
Bloemendienst: Gerrie Verboom
'Komende zondag lezen we Handelingen 3: 1-10. Het gaat daar over een verlamde man die
door de Heilige Geest genezen wordt. Hij wordt een vrij en een blij mens. Dit wil God bij
iedereen doen. Ook bij u en bij jou. Luister of kijk komende zondag en je ziet hoe dat werkt.’
Kerkdienst 13 juni 2021
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Muzikale medewerking: zanggroepje en organist Jan Roeleveld
Koster: Bob Hoogenboom
Welkomcommissie: Monique Kinkel en Peter Jan van der Laan
Oppas: Afike en Naomi de Rijk
KND: Irma en Ruben Oosterom
Bloemendienst: Truus Hoogendoorn
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 6 juni
zondag 13 juni

Collectedoel
Kerkrentmeesters
Kerkrentmeesters

Collectedoel
Energie gebouwen
Onderhoud gebouwen

Deurbussen*
Jeugd met een Opdracht
Jeugd met een Opdracht

* 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 het installeren en gebruiken van de app Appostel kunt u hier klikken voor de instructiefilmpjes

FUSIENIEUWS
Wat wordt de nieuwe naam van
onze gemeente?
In een eerdere nieuwsbrief hebben we u
opgeroepen om namen in te sturen voor onze
nieuwe gemeente. We vermoedden al wel dat
er veel creativiteit in de gemeente is en dat
klopte ook! Het was voor de fusiecommissie
echt heel lastig om uit alle inzendingen een top
3 samen te stellen. Maar dat is gelukt! In
alfabetische volgorde zijn dit de drie namen die we aan u willen voorleggen:
- Does en Wetering
- Wijde Aa
- Woud en Wetering
En nu is het weer aan u. Op onze website kunt u stemmen voor de naam die u het meest
aanspreekt. U heeft hiervoor t/m 15 juni de tijd. De beide kerkenraden zullen dan in de juni
vergadering de definitieve naam vaststellen. In de nieuwsbrief van begin juli hopen we dan deze
nieuwe naam te onthullen.
Gemeenteavonden op dinsdagavond 8 en 15 juni 2021
De fusiegesprekken met onze buurgemeente Hoogmade-Rijpwetering verlopen in goede
harmonie. We vinden het fijn dat ook de Gereformeerde Kerk betrokken is bij het fusieoverleg.
In de afgelopen weken is er hard gewerkt: de werkgroepen kerkrentmeesters en diaconie
hebben de financiën en bezittingen in kaart gebracht en een meerjarenbegroting (t/m 2026)
opgesteld en de werkgroep diaconie heeft een meerjarenbeleidsplan gemaakt. Daarnaast is
ingetekend waar de grenzen lopen van de nieuwe gemeente, zijn er afspraken gemaakt over de
ledenadministratie en is een gezamenlijke plaatselijke regeling opgesteld. Al deze stukken zijn
besproken in beide kerkenraden en in de kerkenraadsvergaderingen van mei is het
voorgenomen besluit tot samengaan genomen. In de fusiecommissie hebben we afgesproken
dat we in beide gemeenten in de week van 7 juni een gemeenteavond zullen organiseren.
Als kerkenraad denken wij dat het een goed idee is om dit in twee stappen te doen:
Op dinsdagavond 8 juni (20.00 uur) willen we u informeren over de stand van zaken en
over alle documenten die in de zomer naar de classis verzonden moeten worden. Dat doen
we online via kerkdienstgemist.nl. U kunt rechtstreeks meekijken, maar het is ook mogelijk
om dit op een ander moment te bekijken.
Tijdens de gemeenteavond van 8 juni is er geen gelegenheid om vragen te stellen,
opmerkingen te doen of suggesties te geven. Reageren kan daarna via mail aan de scriba:
scriba@dorpskerkwoubrugge.nl of via mail/app/telefoon bij de kerkenraadsleden. Wilt u
ervoor zorgen dat uw reacties uiterlijk maandagavond 14 juni 20.00 uur binnen zijn?
Op dinsdagavond 15 juni (20.00 uur) houden we een tweede gemeentebijeenkomst in de
Dorpskerk. Dan behandelen we alle ingekomen reacties. Er is tijdens die tweede
gemeenteavond ook ruimschoots gelegenheid om op verschillende manieren uw inbreng te
geven. Als u in de kerk aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden via de website of bij het
kerkelijk bureau. In de kerk kunnen maximaal 30 mensen (exclusief medewerkenden)
aanwezig zijn. Uiteraard kunt u deze bijeenkomst ook volgen via kerkdienstgemist.nl. En
heeft u thuis een vraag: stuur dan een appje naar 06 1137 6459.
Alle documenten kunt u bekijken via de fusiepagina op onze website.
Het gaat om de volgende documenten:
Voorgenomen besluit tot samengaan
Topografische kaart nieuwe gemeente
Concept plaatselijke regeling
Concept meerjarenbegroting diaconie inclusief vermogenspositie
Concept meerjarenbegroting kerkrentmeesters
Balans met liquiditeitsoverzicht
Concept meerjarenbeleidsplan diaconie
Voorstel werkwijze pastoraat
Stappenplan / kalender
We hopen dat u deel zult nemen aan de gemeentebijeenkomsten en zien uit naar uw inbreng!

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.
Kindernevendienst
Nu we weer met meer mensen naar de kerk
mogen, hopen we dat de kindernevendienst
elke week door kan gaan. De leiding heeft
besloten om voorlopig met 1 groep te werken.
De kinderen zijn vanaf 9.15 uur welkom op de
jeugdzolder van Immanuel (wel graag vooraf
aanmelden > zie kerkdiensten).
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.

VOOR DE JONGEREN
Nacht zonder dak een succes
In het Pinksterweekend heeft een groep jongeren van onze gemeente meegedaan met de actie
Nacht zonder Dak (georganiseerd door PKN de Lichtkring). Het weer zat niet echt mee, maar
toch is flink de handen uit de mouwen gestoken om geld op te halen voor Stichting
Zwerfjongeren Nederland. Er zijn auto's gewassen, boterkoeken en muffins gebakken en lege
flessen opgehaald. Totaal heeft de groep €2.765 opgehaald, waarvan zo’n €480 door onze vijf
deelnemers uit Woubrugge. Hartstikke goed gedaan Ruben, Bram, Jelle, Mika en Thirza!
Eindexamens
Het zijn spannende weken voor de jongeren die eindexamen hebben gedaan (en vast ook voor
hun familieleden..). Hopelijk krijgen jullie een goede uitslag! Veel sterkte met het wachten op het
telefoontje.

GEMEENTENIEUWS

Lief en leed uit de gemeente
Bloemen
De bloemen van zondag 23 mei zijn met een
hartelijke groet en bemoediging van de
gemeente gegaan naar Nies de Jeu. De
bloemen van zondag 30 mei zijn met een
hartelijke groet en bemoediging gebracht bij
Dirk en Corrie Brunt. Dirk Brunt woont nu in de
Hussonshoek (K105).
Jarigen 80+
8 juni: mevrouw A.M. Groot-Boer (Dokter Nooterstraat 15, 2481 AV) – 83 jaar
16 juni: de heer A. van ’t Wout (Dokter Nooterstraat 21, 2481 AV) – 89 jaar
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Huwelijksjubileum
Op 16 juni zijn Wienus en Jeanne Grandia (Kerkweg 48, 2481 KD) 50 jaar getrouwd. Van harte
gefeliciteerd met dit gouden huwelijksjubileum en wij wensen jullie, samen met je familie, een
mooie en gezegende dag toe!
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)
Meeleven
Vorige week is Pieter Dijksman, dirigent van De Lofstem, door corona overleden. Hij is 49
jaar geworden. Leo Deurloo heeft namens onze gemeente condoleances overgebracht aan
het bestuur van De Lofstem met de volgende woorden: ‘Weet dat wij als kerkgemeenschap
om de koorleden heen staan en meeleven met de familie en vrienden van Pieter Dijksman.
In gedachten en gebeden zijn we bij jullie en spreken de wens uit dat eens de Lofstem weer
zal klinken als nooit tevoren.’
Mees van Leersum (Gerbrand Swartlaan 24, 2481 AJ) heeft een tegenvallende medische
uitslag gehad. Gelukkig is met behandelingen de ziekte wel onder controle te houden. We
bidden voor Mees, zijn vrouw Corry en de familie.

HET WOORD IS AAN…… Johan
van Oeveren
Wie is Johan van Oeveren?
Ik ben 72 jaar en ben getrouwd met Ineke.
Samen hebben we vier kinderen, 12
kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. We
voelen ons rijk gezegend. In mijn werkzame
leven ben ik muziekdocent geweest. Ik kom uit
Utrecht, om precies te zijn uit Groenekan. In
Utrecht heb ik mijn opleiding gedaan als
organist/dirigent. Later heb ik in den Haag aan
het conservatorium schoolmuziek gedaan. Heb
op die manier zo’n 34 jaar voor de klas gestaan. Les gegeven op middelbaar en voortgezet
onderwijs. Daarnaast was ik organist en dirigent, o.a. in Zoetermeer. Dirigeren doe ik al vanaf
1976. Koren op amateur niveau, zoals kerkkoren, mannenkoren waaronder jarenlang het
Alphensmannenkoor. Ook op semiprofessioneel niveau heb ik gewerkt, waaronder Cantica uit
Zoetermeer. Sinds mijn pensioen studeer ik gemiddeld één uur per dag piano en
orgelrepertoire. Beiaard spelen is een hobby die ik ook graag doe. Na een korte opleiding aan
de Beiaard school in Amersfoort bij Gijsbert Kok speel ik met een zekere regelmaat in de toren
van de Oude kerk in Zoetermeer.
Over welk onderwerp praat je het liefst?
Zoals je in het bovenstaande kunt lezen, zal je begrijpen dat het onderwerp vaak over muziek
gaat. Vooral de kerkmuziek in het bijzonder. Dat is een passie om te ontdekken hoe je daar
invulling aan kunt geven juist door het nieuwe liedboek uit 2013. Daarin staat een schat aan
prachtige liederen die je op verschillende manieren kunt uitvoeren in de diensten. In deze
muziek schuilt zoveel troost en warmte die we allemaal in deze tijd zo hard nodig hebben. Fijn
vind ik ook om daarom kerkdiensten te begeleiden om op die manier mensen d.m.v. muziek
dichter bij God te brengen. Denk maar eens welke muziek er in de tempel werd gebruikt, tot eer
van Hem. Graag wil ik dat ook bij jullie doen in de kerk tijdens de verschillende diensten.
Vraag van Piet Verboom: Wat is jouw drive is om muziekinstrumenten te bespelen, koren
te begeleiden, te zingen en zondags kerkdiensten te begeleiden?
Beste Piet, het zal net als bij jou misschien zijn dat je werk ook je hobby is of geweest is.
Vanwege mijn brede opleiding bespeel ik vele instrumenten. Ik zal er een paar noemen: orgel,
piano, gitaar, drumstel, blokfluit, klavecimbel en beiaard. De drive is om mijn gave te delen met
en voor anderen tot eer van onze Schepper.
Van wie zou jij iets willen weten en heb je nog een specifieke vraag voor deze persoon?
Van Marc van der Leij…wat hem inspireert om te zingen en wat er nu achter die naam
Plantenwacht zit. Waar staat dat voor en hoe ben je op die naam gekomen?

Ander nieuws uit de gemeente
Kerkenraad weer voltallig
De kerkenraad is verheugd te kunnen melden dat Rita Lekx-Notenboom en Anneke Noodelijkvan der Eijk hun benoeming tot diaken hebben aanvaard. De bevestigingsdienst zal op zondag
20 juni plaatsvinden. En daarmee is de kerkenraad weer voltallig!
Kerkomroep / kerkradio uitzending
Op de donderdagen 10 en 17 juni zijn er van 18.15-19.30 uur weer uitzendingen van de
kerkomroep. 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 418:2:
Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer.
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.

