Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
20 juni
27 juni

9:30
9:30

ds. S.C. Honing, bevestiging ambtsdragers
Kand. H. Meijer (Den Haag)

Vieren en doen.
Tijdens de dienst van aanstaande zondag hopen wij mevrouw Rita Lekx-Notenboom en
mevrouw Anneke Noodelijk-van der Eijk te bevestigen in het ambt van diaken. Tijdens deze
dienst lezen we Lucas 16:1-13. Het is de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Dit is
misschien wel één van de meest onbekende gelijkenissen van Jezus. Dat komt wellicht
omdat het zo lastig te begrijpen is. We denken er zondag met elkaar over na.
De week daarna komt kandidaat Herman Meijer uit Den Haag bij ons. Goede diensten
toegewenst!
Kerkdienst bezoeken. Momenteel zijn er elke zondag maximaal zestig bezoekers (exclusief
medewerkers) welkom in onze kerk. Ik spreek veel mensen die sinds hele lange tijd weer in
de kerk zijn geweest. En ze zeggen allemaal hetzelfde: het is toch fijner om echt in de kerk te
zijn. Aarzel dus niet en kom ook. U kunt zich aanmelden via onze website. Bij de aanmelding
kunt u ook aangeven of en hoeveel kinderen u meeneemt naar de oppas en
kindernevendienst. Tot zondag!
Rommel- en boekenmarkt op 4 september 2021.
Zoals het er nu naar uitziet gaat de Open Dag Waterrecreatie op 4 september a.s.
plaatsvinden. Een en ander is uiteraard afhankelijk van de nog te nemen
maatregelingen/versoepelingen door het kabinet. Wij worden op de hoogte gehouden!
Helaas kon onze rommel- en boekenmarkt vorig jaar vanwege corona niet doorgaan. Dus het
zou mooi zijn als het dit jaar tijdens de Open Dag Waterrecreatie wel kan.
Hiervoor hebben wij wel uw hulp nodig, hetzij door meewerken bij de verkoop en/of het
schenken van goed verkoopbare spullen.
Heeft u spullen voor ons wilt u dan bellen met Klaas Grandia (06-11849968) of met 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!
Omzien naar elkaar.
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.
De heer Dirk Brunt is getroffen door een hersenbloeding (van Woudeweg 2 K105, 2481XN).
Wij leven mee met hem en zijn vrouw Corrie (Dokter Nooterstraat 23, 2481 AV). We hopen
en bidden dat Dirk mag opknappen.
Bericht van overlijden. Vorige week dinsdag 8 juni is in de leeftijd van negentig jaar dhr.
Willem Jacobi overleden. Hij was een vertrouwd gezicht in het dorp: op zijn scootmobiel
reed hij heel wat door de straten van Woubrugge. Zo zijn wij hem tientallen keren
tegengekomen. Hij was ook een trouw bezoeker van de weeksluitingen in Woudsoord. Op
zondag 6 juni is hij opgenomen in het ziekenhuis waar hij twee dagen laten is overleden. Het
is snel gegaan, en we zijn dankbaar dat hij geen lijdensweg heeft gehad. De uitvaart heeft
afgelopen dinsdag plaatsgevonden op de algemene begraafplaats van Woubrugge. Het was
een intiem en bescheiden afscheid, zo had dhr. Jacobi het ook gewild.
Bedankt. Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten en bloemen voor ons 60
jarig huwelijk. Het was overweldigend. Henk en Riet Schijf
Geslaagd?! Wij feliciteren alle jongeren van harte met hun diploma! Een mooie beloning
voor hard werken, wat het afgelopen jaar met alle coronamaatregelen zeker was. En voor
allen die (nog) niet geslaagd zijn: Houd vol!
Bestuur en Beleid.
Bericht van de 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 in sectoren waar veel vraag is naar personeel of met het opzetten van een eigen
bedrijf. Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen weerbaarder.
Met uw bijdrage, die de diaconie verdubbeld, steunt u het werk van Kerk in Actie voor
Syrische vluchtelingen.

Restauratie orgel. Wij zijn zeer verheugd dat wij namens de provincie Zuid-Holland een
subsidie mogen ontvangen ter waarde van €207.734. Hiermee kan de restauratie van start
gaan! In de week van maandag 21 juni wordt het orgel uit de kerk gehaald. De restauratie zal
ruim een jaar in beslag nemen. In deze tijd zal het Johannesorgel uit Immanuël dienst doen
in de Dorpskerk. Elders in het kerkblad leest u meer over de geplande orgelrestauratie.
Bedankt. Ouderling Jannie van der Leij mocht veertig euro voor de kerk ontvangen. Ikzelf
ontving twintig euro voor het orgel en vijftig euro voor de kerk. Alle gulle gevers heel
hartelijk bedankt!
Vakantie predikant. Dit jaar heb ik vakantie vanaf maandag 5 juli t/m vrijdag 30 juli. In die
tijd ben ik dus niet beschikbaar voor het kerkenwerk.
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

