Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
18 juli
25 juli

9:30
9:30

ds. G.J. Loor, Noordwijkerhout
ds. B. Brunt, Alphen aan den Rijn

Vieren en doen. Komende zondag hoopt ds. Loor uit Noordwijkerhout voor te gaan. De
zondag daarna ontvangen we ds. Brunt uit Alphen aan den Rijn. Goede diensten
toegewenst!
Koffiedrinken. Bij droog weer is er na afloop van elke kerkdienst gelegenheid om samen
koffie te drinken. Vanwege de 1,5 meter afstand zullen we het koffiedrinken buiten
organiseren. Mensen die wat minder goed ter been zijn, kunnen natuurlijk wel voor een
stoel terecht in Immanuel. Van harte welkom!
Orgelrestauratie. De mensen die afgelopen zondag in de kerk waren, hebben met eigen
ogen kunnen zien dat de plek van het orgel helemaal leeg is. Een vreemde gewaarwording!
In de week van 5 juli is het Mitterreitherorgel gedemonteerd en vervoerd naar
orgelrestaurateur Van Vulpen in Utrecht. Hoe dat ging kunt u zien op de foto’s en filmpjes op
onze website. Veel dank aan iedereen die afgelopen vrijdag heeft geholpen met het
schoonmaken van de kerk!
Kerk open in de zomer. In de zomermaanden zetten we op zaterdag de deuren van onze
Dorpskerk open tussen 11.00 en 15.00 uur. Iedereen is welkom: geïnteresseerde
wandelaars, fietsers, bootjesmensen of gemeenteleden en dorpsgenoten die gewoon even
in de kerk willen zijn en/of een kaarsje willen opsteken.
Afscheid kindernevendienst. Chris Hijzelendoorn, Bram Oosterom en Maureen Bergsma
gaan na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs. En dat betekent dat ze afscheid
nemen van de kindernevendienst. Alhoewel…. de jongeren zijn uitgenodigd om als assistent
te helpen bij de kindernevendienst. De leiding heeft hen deze week een dagboekje als
afscheidscadeau gebracht.
Kerk van de toekomst!? Enquête 18-45 jarigen over ‘andersoortige diensten’. In het najaar
willen we gezamenlijk met de Gereformeerde Kerk zes ‘doelgroepdiensten’ organiseren
naast de ‘gewone’ kerkdiensten. Deze diensten zullen vooral gericht zijn op de doelgroep
van 18-45 jarigen. Al langer leeft onder een deel van deze doelgroep het verlangen om de
diensten op een wat andere manier in te richten. En nu er weer meer kan, willen we dat op
gaan pakken. De eerste stap is een enquête voor 18-45 jarigen. Wil je meedoen en ons laten
weten wat jij vindt en welke ideeën je hebt? De link naar de enquête staat in de nieuwsbrief
en op onze website.

Vooruitkijken naar het gezamenlijk startweekend op 11 en 12 september. Net als vorig jaar
organiseren we het startweekend met 3 kerken: PG Hoogmade-Rijpwetering, de
Gereformeerde Kerk en onze Dorpskerk. De commissie heeft weer een leuk programma
verzonnen. Om alvast een voorproefje te geven: op zaterdag zal er een puzzelfietstocht
worden gehouden, voor de jeugd is er een speurtocht door Woubrugge en voor diegenen
die niet willen of kunnen fietsen is er een workshop bloemstukjes maken in Immanuël.
Aansluitend is dan de traditionele barbecue bij gebouw Immanuël. Op zondag wordt er een
dienst gehouden bij de Aspergehof, waar een blazersensemble van de Heerlijkheid uit
Hoogmade voor de muzikale begeleiding zal zorgen. Dit alles natuurlijk met in achtneming
van de coronamaatregelen. We hopen op mooi weer en een grote opkomst!
Omzien naar elkaar.
Mees van Leersum (Gerbrand Swartlaan 24, 2481 AJ) mocht weer thuiskomen uit het
ziekenhuis. Wij bidden dat hij thuis verder mag herstellen en wensen hem en zijn vrouw
Corry sterkte in deze moeilijke tijd.
Hans Postmus (Virulystraat 29, 2481 XP) is geopereerd en herstelt nu verder thuis. Wij
wensen hem een voorspoedig herstel toe.
Bestuur en Beleid.
Fusienieuws. In de kerkenraadsvergaderingen (zowel in Hoogmade als in Woubrugge) is het
definitieve besluit tot samengaan genomen. Alle benodigde stukken die daarbij horen zijn
vastgesteld. Samen met een begeleidende brief zullen alle documenten voor 1 augustus
worden verstuurd naar de classis Zuid-Holland Noord. De classis moet immers goedkeuring
geven aan onze fusie. We verwachten in het najaar bericht hierover. Alle documenten die
we naar de classis sturen zullen we ook plaatsen op de fusiepagina van de website.
Ook de nieuwe naam van onze gemeente is vastgesteld: vanaf 1 januari 2022 zijn wij de
Protestantse Gemeente Does en Wetering.
Multimedia in de kerk. U bent er inmiddels aan gewend dat onze kerkdiensten via
‘kerkdienstgemist’ ook digitaal te volgen zijn. Ook nu er meer mensen naar de kerk kunnen
komen, blijven we daarmee doorgaan. Veel dank zijn we verschuldigd aan een klein team
dat wekelijks deze uitzendingen verzorgt. Om deze mogelijkheden kwalitatief te verbeteren
en naar de toekomst veilig te stellen, heeft de kerkenraad besloten een permanente
voorziening voor beeld en geluid te laten installeren die ook nog eens eenvoudig is te
bedienen. Daarnaast zullen er een viertal schermen worden opgehangen, waarmee de
mogelijkheden tijdens diensten en andere bijeenkomsten worden uitgebreid. De planning is
dat dit in de zomerperiode zal worden gerealiseerd.
Bericht van de diaconie. De diaconale collecte tijdens de dienst op zondag 18 juli is bestemd
voor Stichting De Regenboog. Tijd om te wennen aan de corona hebben de collega’s bij de

Regenboog Groep zichzelf dit jaar niet gegund. Ze moesten paraat staan voor iedereen die
hen nodig had. Van ad hoc opgerichte nachtopvangen voor de talloze buitenslapers tot
alternatieve dagbestedingen voor hen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Maaltijddiensten voor kwetsbaren en een enorme groep vrijwilligers die deze mensen
bijstaan. Helpt u ook mee?
Bericht van de missionaire commissie. De opbrengst van de deurbussen is in de maanden
juli en augustus voor HoverAid en in het bijzonder voor de familie Van Buuren in
Madagaskar. HoverAid is een christelijke humanitaire liefdadigheidsinstelling die medische
zorg, gezondheidsprogramma’s en noodhulp biedt aan geïsoleerde gemeenschappen. Ze
gebruiken de hovercraft om hulp en ontwikkeling te bieden aan mensen in nood. De
afgelopen periode is gewerkt aan de bouw van de eerste school in Ambato Boeny. Deze is
bijna klaar en wordt overgedragen aan de lokale autoriteiten. Alleen voor deze school (2
lokalen) zijn bijna honderd kinderen ingeschreven. Madagaskar is het op vijf na armste land
ter wereld en hopelijk kunnen er nog meer scholen gebouwd worden zodat de kinderen een
kans krijgen op een beter leven. Mede door uw bijdrage en gebed kan de familie Van Buuren
/ HoverAid deze mensen helpen. Geeft u via de deurbussen of de bank? Alvast dank!
Bedankt. Ds. Stefan Honing ontving het bedrag van twintig euro voor de kerk. Hartelijk dank
daarvoor.
Vakantie predikant.
Ds. Stefan Honing heeft vakantie van 5 t/m 30 juli. In die tijd is hij dus niet beschikbaar voor
het kerkenwerk. In dringende gevallen, die niet kunnen wachten tot na zijn vakantie, kunt u
contact opnemen met Jannie van der Leij (06 1299 3489) of Marianne Zandstra (06 1137
6459).
Tot slot. Een zomerse groet van de kerkenraad, Marianne Zandstra, scriba

