Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
1 augustus
8 augustus

9:30
9:30

ds. D. Verboom, Rijnsburg
ds. S.C. Honing

Vieren en doen. Komende zondag hoopt ds. Verboom uit Rijnsburg voor te gaan. De zondag
daarna gaat onze eigen predikant ds. Stefan Honing voor het eerst na zijn vakantie weer
voor. Hij hoopt dan te preken uit 1 Korintiërs 2:1-5. Het thema van de dienst zal zijn:
onzekerheid. Onzekerheid is iets waar vrijwel iedereen vaak mee te maken heeft. We
hebben vaak het gevoel dat wat wij doen, gaan doen, of hebben gedaan niet goed genoeg
was, of zelfs slecht. Wat leert de Bijbel ons hierover? En welke plaats heeft onzekerheid in de
kerk?
Koffiedrinken. Bij droog weer is er na afloop van elke kerkdienst gelegenheid om samen
koffie te drinken. Vanwege de 1,5 meter afstand organiseren we het koffiedrinken buiten en
tot nu toe kan het bijna altijd doorgaan! Het is fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten.
Overigens kunnen mensen die wat minder goed ter been zijn, natuurlijk wel voor een stoel
terecht in Immanuel. Allemaal van harte welkom!
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, naar muziek willen luisteren en/of een kaarsje willen opsteken.
Lunchconcert op zaterdag 31 juli om 13.00 uur. Johan van Oeveren (piano) en Dick van der
Leqc (zang) verzorgen komende zaterdag een (gratis) lunchconcert in onze Dorpskerk. U kunt
dan luisteren naar muziek van Satie, Pijper, Brahms, Schubert en Mozart. Een mooi initiatief
dat u vast niet wilt missen. Loop gerust binnen! Van harte welkom!
Kerk van de toekomst!? Enquête 18-45 jarigen over ‘andersoortige diensten’
In het vorige kerkblad hebben we geschreven over het plan om in het najaar samen met de
Gereformeerde Kerk zes ‘doelgroepdiensten’ te organiseren naast de ‘gewone’
kerkdiensten. Deze diensten zullen vooral gericht zijn op de doelgroep van de 18-45 jarigen.
Om te peilen hoe jullie er in staan hebben we een enquête voor 18-45 jarigen opgezet. Heb
je die al ingevuld? Heel fijn! Voor het geval je dat nog niet hebt gedaan: de link staat in de
nieuwsbrief. Alvast bedankt!
Open huis. Elke dinsdagmiddag en donderdagmiddag is er open huis in de voormalige
kantine van voorheen kwekerij Van der Eijk /La Pura Vida, A. de Graaflaan 5 in Woubrugge.
Koffie, thee en een sapje, bezoekers kiezen zelf het programma. Praten, spelletje doen of
iets leuks maken. Er zijn geen kosten aan verbonden. Truus van der Eijk.

Omzien naar elkaar.
Verhuisd. Afgelopen week is mevrouw S. Kinkel-Klomp verhuisd van Leythenrode naar
Woudsoord (K107, Weteringpad 3, 2481 AS). Wat fijn dat ze weer terug is ‘op het dorp’.
Huwelijksjubileum. Op vrijdag 6 augustus hopen Leen en Janneke van Wouwe
(Vrouwgeestweg 3, 2481 KM) te vieren dat ze vijftig jaar getrouwd zijn. Een halve eeuw
samen: dat is een prachtig jubileum. Wij feliciteren hen hier van harte mee en wensen hen
samen met kinderen en kleinkinderen een stralende dag!
Bestuur en Beleid.
Bericht van de diaconie. Op zondag 1 augustus is de diaconale collecte bestemd voor
Stichting Timon. De tienertijd is een periode vol verandering en groei en dat gaat niet altijd
zonder slag of stoot. Stichting Timon richt zich op tieners die worstelen bij het opgroeien:
negatief zelfbeeld, verkeerde vrienden, ongezonde keuzes, onveilige situatie thuis. Gelukkig
zijn er hulpverleners die samen oplopen met een gezin, zowel met de pittige puber als met
de ouders. Het liefst zo dicht mogelijk in de vertrouwde omgeving of in een pleeggezin en als
het echt niet anders kan op een kleinschalige locatie m.b.v. intensieve begeleiding. Daardoor
veranderen uitzichtloze situaties in een hoopvolle toekomst. Helpt u mee?
Vakantie predikant.
Ds. Stefan Honing heeft vakantie van 5 t/m 30 juli. In die tijd is hij 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

