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Nieuwsbrief Dorpskerk Woubrugge

Beste gemeenteleden,
Gisteren is de PKN met een nieuw advies gekomen over de coronamaatregelen en als
kerkenraad hebben we ons daar over gebogen. Vanaf komende zondag gaat er veel
veranderen en daar zijn we blij mee!
In deze extra nieuwsbrief zetten we de aanpassingen voor u op een rijtje:
- Meer mensen naar de kerk: het advies van maximum 60 kerkgangers vervalt; de afstand van
1,5 meter blijft. Voor onze kerk betekent dat dat we rond de 90 mensen kunnen toelaten
(afhankelijk of mensen alleen komen of met hun familie).
- Aanmelden blijft: u kunt zich digitaal aanmelden voor de kerkdiensten via deze link of u kunt
bij het kerkelijk bureau melden dat u op de vaste lijst wilt (dan kunt u gewoon elke week komen).
Mocht u een keertje vergeten hebben zich aan te melden, dan kunt u ook gewoon naar de kerk
komen. Als er plaats is, dan wordt uw naam op de lijst erbij gezet.
- Geen mondkapjes: het is niet meer nodig om bij binnenkomst en vertrek een mondkapje te
dragen.
- Gemeentezang mag weer: we kunnen weer samen zingen, maar moeten daarbij wel zorgen
voor een goede ventilatie. In ons gebouw is dat goed te regelen. Het zanggroepje blijft ook: we
hebben de afgelopen maanden ervaren hoe fijn het is dat wij zulke getalenteerde zangers in ons
midden hebben en we zijn blij dat zich willen blijven inzetten.
- Kinderen in de kerk en kindernevendienst: de kinderen die naar de kindernevendienst
gaan, zullen aan het begin en het eind van de kerkdienst weer in de kerk zijn. Aanmelden voor
de kindernevendienst kan via de aanmeldlink. Uiteraard gaat het alleen door als er
aanmeldingen zijn.
Van harte welkom dus komende zondag!!

Kerkdienst 27 juni 2021
Voorganger: Ds. J.A. Berkheij (Woerden)
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: Coby Noordam
Kerkdienst thuis
Alle kerkdiensten kunt u rechtstreeks of op een later moment volgen
via kerkomroep en kerkdienstgemist.nl
De orde van dienst vindt u hier
Kinder-online-dienst
Elke zaterdag om 20.00 uur wordt er op onze website een nieuwe kinder-online-dienst met Ds.
Stefan Honing geüpload.
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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.

