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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Dorpskerk Woubrugge

Beste gemeenteleden,
Het is nog volop zomervakantie! En of u nu weg bent of thuis: de nieuwsbrief van de Dorpskerk
verschijnt om de week. Zo blijft u op de hoogte van het wel en wee in onze gemeente.
In de 2e helft van augustus wordt er alweer een aantal zaken opgestart. Zo komt de
fusiecommissie Hoogmade-Woubrugge volgende week weer bij elkaar, worden er
voorbereidingen getroffen voor het startweekend en vergadert het moderamen op 23 augustus.
Voor we het weten, is alles weer in volle gang, voor zover dat natuurlijk kan met de
coronamaatregelen. We hebben in ieder geval goede moed dat er dit seizoen meer activiteiten
kunnen worden georganiseerd dan afgelopen jaar!
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 1,5 meter afstand en kunnen
dan ongeveer 90 kerkgangers welkom heten in onze kerk. Wilt u naar de kerk komen? Dan kunt u zich
aanmelden via het aanmeldformulier op onze website. We hebben ook een ‘vaste’ lijst voor mensen die elke
week willen komen. Aanmelden voor deze lijst kan bij het kerkelijk bureau. Wij versturen geen bevestigingen; u
krijgt alleen bericht als we onverhoopt te veel aanmeldingen hebben. Mocht u overigens een keer vergeten
zijn zich aan te melden, dan kunt u gewoon naar de kerk komen. Er is doorgaans nog wel plek.
Bij mooi (=droog) weer is er na elke kerkdienst koffiedrinken op het pleintje voor Immanuel. Van harte welkom!

Kerkdienst 15 augustus 2021
Voorganger: : Ds. Jasper van Schaik (Dordrecht)
Muzikale medewerking: zanggroepje en organist Johan van Oeveren
Koster: Rob Noodelijk
Welkomcommissie: Marianne Jekel en Jeanne Grandia
Oppas: Marja van de Vechte
KND: Corriena Bergsma en Nine Zandstra
Bloemendienst: Liesbeth Hijzelendoorn
Huwelijksdienst donderdag 19 augustus 2021; 14.00 uur
Huwelijk Steven de Rijk en Angeline van Wijk
Voorganger: ds. Stefan Honing
Organist / pianist: Marc Koning
Koster: Jeanne Grandia
Kerkdienst 22 augustus 2021: Viering Maaltijd van de Heer
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Muzikale medewerking: zanggroepje en organist Marc Koning
Koster: Rob Vrijenhoek
Welkomcommissie: Monique Kinkel en Peter Jan van der Laan
Oppas: Janneke van Wouwe en Vera Hijzelendoorn
KND: Naomi de Rijk
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

COLLECTEN
Datum
zondag 1 augustus
zondag 8 augustus

Collectedoel*
Kerkrentmeesters
Diaconie

Collectedoel
Onderhoud gebouwen
Kerkrentmeesters

Deurbussen**
HoverAid
HoverAid

*Toelichting Diaconie: Op zondag 22 augustus is de diaconale
collecte tijdens het Heilig Avondmaal bestemd voor Stichting
Proplan. Deze stichting zet zich in voor de allerarmsten in Bosnië
Herzegovina. Zij geven hulp, hoop en toekomst. Maar ook voedsel,
brandstof en onderwijs voor eenoudergezinnen en hun kinderen.
Voor mensen met een beperking, die nauwelijks hulp krijgen van
de overheid, zamelen zij hulpmiddelen in zoals: rolstoelen,
scootmobielen en goede accu’s. Deze collecte wordt door de diaconie van harte aanbevolen.
** Toelichting deurbussen: In juli en augustus gaat de opbrengst naar HoverAid en in het
bijzonder naar de familie Van Buuren in Madagascar. 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. Mede door uw bijdrage en gebed kan de familie Van Buuren / HoverAid de
mensen in Madagascar helpen. Geeft u via de deurbussen, Appostel of de bank? Alvast dank!
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
Als er aanmeldingen zijn, gaat de kindernevendienst
door. Misschien zal dat in de vakantietijd niet elke week
het geval zijn. De leiding krijgt hierover tijdig bericht. Als
er nevendienst is zijn de kinderen aan het begin van de dienst welkom in de kerk en gaan ze
samen met de leiding naar Immanuel. Aan het eind van de dienst komen ze weer terug in de
kerk (dus graag vooraf aanmelden > zie kerkdiensten).

GEMEENTENIEUWS

Lief en leed uit de gemeente
Bloemen
De bloemen van zondag 1 augustus zijn met
een hartelijke groet van de gemeente gegaan
naar de heer en mevrouw Piet en Map
Slingerland. De bloemen van zondag 8
augustus zijn met een hartelijke felicitatie van
de gemeente gebracht bij bruidspaar Iris van
Dam en Dinesh Chaulagain: zij zijn op 7
augustus in het huwelijk getreden.
Jarigen 80+
14 augustus: mevrouw F.C. Angenent-van Beem (Gerbrand Swartlaan 5, 2481 AH) - 82 jaar
24 augustus: mevrouw G. Muller-Verkade (Batehof 10, 2481 AP) - 86 jaar
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Bericht van overlijden
Op zaterdag 7 augustus is ons betrokken gemeentelid en kerkrentmeester Klaas Grandia
overleden. Hij mocht 69 jaar worden. Een week eerder werd hij onwel en na, zoals de familie
schrijft, een week van leven tussen hoop en vrees, is hij weggenomen. Op de rouwkaart staat
deze tekst:
Er is een troost die sterker dan de pijn is
Er is een vreugde groter dan ons lijden
Er is een antwoord midden in de twijfel
Overwinning dwars door al het strijden
Er is gelegenheid om de familie te condoleren op vrijdag 13 augustus tussen 19.30-20.30 uur in
Immanuel. Uiteraard kunt u dat ook schriftelijk doen: Emmalaan 34, 2481 BA.
De afscheidsdienst zal op zaterdag 14 augustus om 10.30 uur in besloten kring plaatsvinden. U
kunt rechtstreeks of op een later moment meekijken of luisteren via kerkdienstgemist.nl of via de
kerkomroep. We leven mee met Annie, Renske, Hans en Evelien, Klaas-Jan, Joep en verdere
familie en wensen hen Gods troostende nabijheid toe.
Bericht van overlijden
Op zaterdag 31 juli is op de leeftijd van 90 jaar mevrouw J.M. den Horder-Bruin overleden. Zij
woonde de laatste jaren van haar leven in Woudsoord. De uitvaart heeft plaatsgevonden op
vrijdag 6 augustus. Wij wensen haar familie en allen die haar zullen missen troost en sterkte
toe.
Huwelijk
Op donderdag 19 augustus gaan Steven de Rijk en Angeline van Wijk trouwen! De kerkdienst,
waarin zij Gods zegen over hun huwelijk vragen, begint om 14.00 uur. Ds. Stefan Honing zal
voorgaan in deze dienst. Omdat er een beperkt aantal mensen kan worden toegelaten, wordt
deze dienst ook uitgezonden via kerkdienstgemist.nl en de kerkomroep. U kunt dit ook op een
later moment bekijken.
We wensen Steven en Angeline, samen met hun familie en vrienden, een onvergetelijke dag
toe!
Hun adres wordt: Heimansbuurt 5, 2401 LV, Alphen aan den Rijn.
Babynieuws
Op maandag 9 augustus is Ava Alekxandra geboren! Ava is de dochter van Pauline Lekx en
Alex Kruijswijk (Weteringpad 18, 2481 AT) en het zusje van Jonah, Anna en Emily. Van harte
gefeliciteerd en dat geldt natuurlijk ook voor de grootouders!

HET WOORD IS AAN…… Leen Bregman
Wie is Leen Bregman?
Ik ben zoals de meesten wel weten een echte
Woubruggenaar en onlosmakelijk verbonden met de
supermarkt in ons dorp. Mijn ouders zijn Arie en Gré
Bregman en ik ben opgegroeid met vier zussen en een
broer. In 1992 ben ik getrouwd met Gretha en samen
hebben we twee kinderen: Berend-Jan en Leanne. Wie ik
ben is daarmee niet beantwoord, soms weet ik dat zelf
niet eens .
Over welk onderwerp praat je het liefst?
Ik praat over allerlei onderwerpen. Het onderwerp is niet
direct van belang het gaat meer om de interesse in de
ander. Wat houdt iemand bezig.
Vraag van Karin Keur: Heeft jouw ziekte van enige tijd
geleden jouw kijk op het leven veranderd? En zo ja,
hoe?
Eind 2018 en begin 2020 onderging ik twee grote operaties aan mijn hart en rug. Door
complicaties ben ik na mijn hartoperatie lang ziek geweest. Ik ben dankbaar dat het nu
ontzettend goed met mij gaat en ik weer kan doen wat ik graag doe: wandelen, fietsen en
klussen. Zoals ik tegen de specialisten in het Erasmus MC heb gezegd: Ik heb het leven terug
gekregen!
Dat deze periode mijn kijk op het leven heeft veranderd is een understatement. Ik kan niet exact
duiden wat er precies veranderd is. Maar het feit dat leven eindig is en dat dat eerder kan zijn
dan dat wij in de hand denken te hebben geeft een andere kijk, maar bovenal een ander gevoel
op wat je doet. Het moment dat je denkt: “Dit was het dan…”. Dat moment laat je ook meteen
zien dat zaken die heel belangrijk leken te zijn (geld, bezit, aanzien, werk) dat niet bleken te zijn.
Het is niet zo dat deze zaken er niet toe doen, we kunnen slecht zonder, maar de
gevoelswaarde die ik er eerder aan hing is veranderd.Niet het misschien bekende, bijna
onverschillige van ‘wat maakt het allemaal uit wat ik doe’ maar meer het besef dat alles ook
doorgaat zonder dat ik er altijd de hand in moet hebben. Dat geeft mij heel veel rust en maakt
dat ik vrijer in het leven sta.
Van wie zou jij iets willen weten en heb je nog een specifieke vraag voor deze persoon?
Van Barbarella Zandstra; hoe ga jij als moeder van een puberdochter om met alle mogelijk- en
onmogelijkheden van deze tijd?

Ander nieuws uit de gemeente
Kerk open in de zomer
Op zaterdag 14 augustus is de kerk niet open voor bezoekers. Op zaterdag 21 augustus staan
de kerkdeuren van de Dorpskerk weer open van 11.00-15.00 uur. Wandelaars, fietsers,
vakantiegangers, dorpsgenoten en alle andere belangstellenden zijn van harte welkom om even
binnen te lopen, tot rust te komen en/of te luisteren naar muziek. Gastheer en gastvrouw zijn
Jan en Anja Tinga.
Kerkomroep / kerkradio uitzending
Op de donderdagen 19 en 26 augustus 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).
Aanmelden voor het gezamenlijk startweekend op 11 en 12 september
Denkt u er aan zich aan te melden voor het gezamenlijke startweekend op
11 en 12 september? Dit kan tot 1 september. Het aanmeldformulier kunt u
vinden op onze website.
Hier kunt u ook meer informatie vinden over het programma.Van harte
welkom!

TOT SLOT......
...sluiten we af met een gebed van Hans Bouma:
Geen mens
Zoals Gij ons een welkom bereidt,
ons omarmt, bij voorbaat omarmt,
zoals Gij o God
tot het laatste ons onderdak zijt,
zo bereidt geen méns ons een welkom,
omarmt geen méns ons,
zo is geen méns ons onderdak.
Maar God zijt Gij dan ook.
Onze God.
Een wereld, een heelal van liefde.
Liefde die alles overtreft.

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 scriba@dorpskerkwoubrugge.nl toe aan uw adresboek.

