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Nieuwsbrief Dorpskerk Woubrugge

Beste gemeenteleden,
We gaan nu echt richting de zomer! De zon schijnt en over een paar weken beginnen de
schoolvakanties. Het is fijn dat we meer buiten kunnen zijn en dat er minder strenge
maatregelen nodig zijn. We zien ook op zondag meer mensen naar de kerk komen. Wilt u ook
(weer) komen? Dan bent u van harte welkom!
Afgelopen zondag meldden we dat de restauratie van ons orgel snel gaat beginnen. De
overeenkomst met orgelrestaurateur Van Vulpen is op 11 juni getekend en de bedoeling was
dat het orgel in de week van 21 juni gedemonteerd zou worden. Dat is twee weken
opgeschoven en gaat nu in de week van 5 juli gebeuren. We kunnen dus nog drie zondagen
luisteren naar het Mitterreither orgel. Gedurende de tijd van de restauratie zullen we
gebruikmaken van het Johannesorgel dat nu nog in Immanuel staat. Meer over de orgel
restauratie leest u verderop in deze nieuwsbrief.
Tot slot: heeft u al gestemd voor de nieuwe naam van onze fusiegemeente? Het kan nog t/m 25
juni! Klik hier om te stemmen
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 20 juni 2021: Bevestiging ambtsdragers
Voorganger: : Ds. Stefan Honing
Muzikale medewerking: zanggroepje en organist Johan van Oeveren
Koster: Cees Kempenaar
Welkomcommissie: Coby Bogman en Tineke Heijns
Oppas: Marieke en Nienke Hoogenboom
KND: Liesbeth Hijzelendoorn en Thomas de Rijk
Bloemendienst: Liesbeth Hijzelendoorn
Kerkdienst 27 juni 2021
Voorganger: Kand. Herman Meijer (Den Haag)
Muzikale medewerking: zanggroepje en organist Johan van Oeveren
Koster: Hans Jansen
Welkomcommissie: Rob en Anneke Noodelijk
Oppas: Janneke van Wouwe en Vera Hijzelendoorn
KND: Nathan de Rijk en Maaike Hoogenboom
Bloemendienst: Janneke van Wouwe
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 wekelijkse liturgiemail.

COLLECTEN
Datum
zondag 20 juni
zondag 27 juni

Collectedoel*
Diaconie
Diaconie

Collectedoel
Kerkrentmeesters
Kerkrentmeesters

Deurbussen**
Jeugd met een Opdracht
Jeugd met een Opdracht

*Toelichting Diaconie: De collecte tijdens de
dienst op zondag 20 juni is bestemd voor Kerk
in Actie: Noodhulp. Van de miljoenen Syriërs
die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn
de meeste terecht gekomen in de buurlanden
Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote
armoede. Door de economische crisis en de coronapandemie is het moeilijk om een nieuw
bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families
met een opleiding of met het opzetten van een eigen bedrijf. Met uw bijdrage, die de diaconie
verdubbelt, steunt u het werk van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen.
** 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.
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).

FUSIENIEUWS
Terugblik gemeenteavonden
De afgelopen weken hebben we twee
gemeenteavonden gehouden. We hebben
online informatie met u gedeeld en zijn
ingegaan op vragen over o.a. de financiën, de
gebouwen en de kerkelijk werker. Mocht u dit
gemist hebben en toch graag willen horen wat
er besproken is, beide bijeenkomsten zijn terug
te zien via kerkdienstgemist.nl. Heel fijn dat we
die mogelijkheid hebben! Voor eventuele vragen kunt u altijd terecht bij één van de
kerkenraadsleden.
Vooruitblik
Op 30 juni hebben we de laatste kerkenraadsvergadering van dit seizoen en dan zullen we het
definitieve besluit tot samengaan nemen. Alle documenten die nu in concept op onze website
staan, zullen dan worden vastgesteld en naar de classis Zuid-Holland Noord worden verstuurd.
De classis moet immers goedkeuring geven aan onze fusie. Ondertussen werken we nog aan
een aantal stukken: het meerjarenonderhoudsplan voor de gebouwen en het
meerjarenbeleidsplan en binnenkort verwachten we van de notaris de concept notariële acte.
Voor 1 augustus moeten alle documenten zijn ingediend en we hebben er vertrouwen in dat dat
gaat lukken.
Laatste kans: Stemmen voor de nieuwe naam voor onze gemeente
U heeft nog een paar dagen om te stemmen op de naam van onze fusiegemeente! Stemmen is
nog mogelijk t/m 25 juni en u kunt kiezen uit de volgende namen:
- Does en Wetering
- Wijde Aa
- Woud en Wetering
Stemmen kan via onze website. De beide kerkenraden zullen in de juni vergadering de
definitieve naam vaststellen. In de nieuwsbrief van begin juli hoort u welke naam het geworden
is.

GEMEENTENIEUWS

Lief en leed uit de gemeente
Bloemen
De bloemen van zondag 6 juni zijn met een
hartelijke groet en bemoediging van de gemeente
gegaan naar Mees en Corry van Leersum. De
bloemen van zondag 13 juni zijn met een hartelijke
groet en bemoediging gebracht bij mevrouw Jopie
van de Laar.
Jarigen 80+
24 juni: mevrouw W.G. Wijsman-van der Horst (Van Woudeweg 2 K206, 2481 XN) – 88 jaar
1 juli: mevrouw K. Kinkel-Klomp (Leythenrode; Hoogmadeseweg 55, K5 De Does, 2351 CP)
– 97 jaar
1 juli: mevrouw A.H. Brunt-Gunther (Gerbrand Swartlaan 24A, 2481 AJ) – 82 jaar
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Berichten van overlijden
Op dinsdag 8 juni is de heer Willem Jacobi overleden. Hij mocht 90 jaar worden. Meneer
Jacobi was een bekend gezicht in Woubrugge: met zijn scootmobiel kwam hij overal.
Afgelopen dinsdag is er in kleine kring afscheid van hem genomen op de algemene
begraafplaats van ons dorp.
Op woensdag 16 juni is de heer Dirk Brunt overleden. Hij is 80 jaar geworden. De
afscheidsdienst, waarin ds. Stefan Honing voorgaat, zal plaatsvinden op woensdag 23 juni
om 11.00 uur in onze Dorpskerk. Wij wensen zijn vrouw Corrie (Dokter Nooterstraat 23, 2481
AV) en zijn familie Gods troostende nabijheid toe.
Meeleven
Mees van Leersum (Gerbrand Swartlaan 24, 2481 AJ) verblijft momenteel in het ziekenhuis. Wij
leven mee met hem, zijn vrouw Corry en de verdere familie in deze zware tijd.

HET WOORD IS AAN…… Marc van der
Leij
Wie is Marc van der Leij?
In 1963 ben ik geboren in Alphen aan den Rijn, aan de
Rijnkade 10. We woonden boven de boekwinkel van mijn
ouders, beter bekend als Boekhandel Haasbeek. In 1985
ben ik getrouwd met Jannie van Rijn, u weet wel van de
boerderij aan de Kruisweg. Wij hebben 3 kinderen
gekregen en hebben inmiddels ook 3 kleinkinderen, waar
ik enorm van geniet.
Over welk onderwerp praat je het liefst?
Ik denk toch over mijn werk: dit is al ruim 39 jaar ook mijn
hobby. Planten leveren aan bedrijven en de planten die
op de kantoren geplaatst worden ook maandelijks
verzorgen. Het contact maken met de mensen in deze
bedrijven en het vertrouwen krijgen om hun kantoor te
verfraaien met prachtige groene planten in fraaie
plantenpotten: dat is telkens weer een feestje. In 1997 hebben Jannie en ik het bedrijf kunnen
voortzetten waar ik al 15 jaar als plantenverzorger werkzaam was. De naam “PlantenWacht“ is
eigenlijk ontstaan door wat ik al jaren deed: de wacht houden over planten bij klanten.
Vraag van Johan van Oeveren: wat inspireert jou om te zingen?
Er werd thuis vroeger al veel gezongen. Als kind ging ik vaak samen met mijn moeder naar
kerkdiensten waar koren zongen: Trumpets of the Lord, The Rivals en Gospeltrain. En ook naar
musicals. Al bijna 20 jaar zing ik met heel veel plezier bij Voices of Bliss uit Woubrugge. In dit
afgelopen jaar vond ik het heel leuk om wekelijks met een zanggroepje in de kerkdiensten te
mogen zingen. Zingen brengt mij dichter bij God en maakt mij blij.
Van wie zou jij iets willen weten en heb je nog een specifieke vraag voor deze persoon?
Van Arjan Noordam. Ik zou graag willen weten hoe hij met zijn perkplantenbedrijf de corona tijd
heeft beleefd.

Ander nieuws uit de gemeente
Bericht van de orgelcommissie: Grote
restauratie Mitterreither-orgel (bouwjaar:1794)
kan doorgaan
Op 1 juni jl. ontvingen wij het fantastische
bericht dat de provincie Zuid-Holland een grote
subsidie van € 207.734 heeft toegekend aan de
Dorpskerk van Woubrugge.
De speciaal ingestelde orgelcommissie van de
Dorpskerk is ruim 3 jaar bezig met de voorbereidingen. Het is allemaal begonnen met het
maken van een herstelplan in oktober 2017 door orgeladviseur Bert den Hertog. Al langere tijd
was bekend dat het orgel in een zeer slechte staat is. Onderzoek en uitvoerige inspectie van het
orgel door orgeladviseurs en orgelmakers brachten aan het licht dat het instrument in een
unieke, maar urgente situatie verkeert. Uniek in die zin dat er in Nederland aan geen enkel orgel
van deze leeftijd zo lang geen instandhouding- en herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Van
de kennis die is opgedaan bij orgelrestauraties in de afgelopen decennia kan het orgel in
Woubrugge nu optimaal profiteren. Urgent omdat uitstel van enkele jaren vanwege de gevolgen
van de scheefstand en de vervuiling onverantwoord is, en een deelrestauratie vanwege de
structurele problemen onmogelijk is. Om de geheel originele kas en het voor 90 % nog
aanwezige historische pijpwerk de monumentale waarde terug te geven, ook in klinkend
opzicht, is reconstructie van bepaalde onderdelen (mechanieken, windvoorziening, reconstructie
verdwenen pijpwerk) onvermijdelijk. Ook is er uitgebreid contact gezocht met de Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed.
Met de toegezegde provinciale subsidie, fondsenwerving en de succesvolle actie ‘Adopteer een
orgelpijp’ is in totaal inmiddels een bedrag van € 320.000,- binnen. De Dorpskerk heeft de
afgelopen jaren € 60.000,- kunnen reserveren voor de restauratie van het orgel. De actie
‘Adopteer een orgelpijp’ verloopt zeer succesvol. Particulieren en bedrijven adopteren massaal
orgelpijpen. De actie loopt tot en met december 2022. Er is nog wel een financieringstekort van
€ 80.000,- maar er is voldoende vertrouwen dat dit bedrag nog binnen gaat komen, door middel
van diverse acties.
Ondanks het financieringstekort gaat de restauratie deze maand van start. Eind van de maand
beginnen de werkzaamheden. Orgel restaurateur Van Vulpen uit Utrecht zal het orgel volledig
gaan demonteren en in haar werkplaats in Utrecht gaan restaureren. Ook de orgelornamenten
zullen gerestaureerd en geschilderd worden alsmede de beide balustrades in de kerk. De
restauratie zal ruim een jaar gaan duren.
Het is geweldig dat het monumentale orgel voor toekomstige generaties en het dorp Woubrugge
behouden blijft!
Rommel- en boekenmarkt op 4 september 2021
U heeft misschien al wel gelezen dat de Open Dag Waterrecreatie
dit jaar op 4 september zal plaatsvinden. Dit is nog wel onder
voorbehoud van de corona maatregelen. Maar als het allemaal
doorgaat, zouden wij ook heel graag van de partij willen zijn met
onze rommel- en boekenmarkt. Daar hebben we u natuurlijk bij
nodig!
Heeft u spullen (zoals serviesgoed of boeken) voor ons? Dan kunt u bellen / appen met
Klaas Grandia (06-11849968) of Josina Deurloo (06-40328381). Wij maken dan een
afspraak met u waar de spullen gebracht kunnen worden. Het is de bedoeling, dat we alleen
kleingoed verkopen. Dus.. geen stoelen, banken, kasten e.d. Mocht u niet in de gelegenheid
zijn om spullen zelf te brengen neem dan even contact op met Klaas of Josina. Wij komen
graag langs om de spullen op te halen.
Lijkt het u leuk om mee te werken op zaterdag 4 september vanaf 8.00 uur tot ongeveer
14.00 uur? Of op vrijdagavond 3 september met het uitzoeken van de spullen en het
inrichten van de boekenkraam? Neem contact met ons op!
Helpt u mee om er weer een succes van te maken? Alvast heel hartelijk bedankt!
Kerkomroep / kerkradio uitzending
Op de donderdagen 24 juni en 1 juli 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).
Voor in de agenda: startweekend
Het gezamenlijke startweekend vindt plaats op 11 en 12 september. Zet u dat vast in de
agenda? De voorbereidingscommissie is al bezig met het programma. We houden u op de
hoogte!

TOT SLOT...
sluiten we af met woorden van Hans Bouma
(overgenomen uit nieuwsbrief Petrus)
Dankbaarheid
O God,
waarmee Gij mij niet verrast licht op het water, handen vol strelend licht,
bomen zachtmoedig ruisend in de wind,
een zwerm vogels hoog en geheimzinnig boven mij.
O God, geprezen zijt Gij
om de geur van lavendel,
de tederheid van een beginnende schemering,
de warmte van een paard,
openhartige bloemen zomaar op mijn weg –
Traktaties van U,
blijken van uw genegenheid.
Als ík niet van geluk mag spreken.
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.

