Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
15 augustus
19 augustus
22 augustus

9:30 W.J. van Schaik, Dordrecht
14:00 ds. S.C. Honing (trouwdienst Steven de Rijk en Angeline van Wijk)
9:30 ds. S.C. Honing (Viering maaltijd van de Heer)

Vieren en doen.
Komende zondag ontvangen wij ds. van Schaik. Fijn dat hij weer in ons midden is! De week
daarna op zondag 22 augustus hoop ik zelf voor te gaan. We zullen dan met elkaar de
maaltijd van de Heer vieren. Sinds de corona-uitbraak hebben we met elkaar geen
avondmaal meer gevierd. Dat is een groot gemis. De eerstvolgende viering staat pas in
oktober gepland, maar als kerkenraad hebben we besloten dat het nu weer veilig en goed is
om als gemeente brood en wijn te ontvangen. De roepstem van de Heer om brood en wijn,
lichaam en bloed te ontvangen zal volgende week zondag dus eindelijk weer klinken in onze
kerk. Ik weet het nog niet zeker maar ik denk dat we die zondag Genesis 14:17-24 lezen.
Daar gaat het o.a. over Melchisedek die met brood en wijn Abraham tegemoet gaat.
Melchisedek is een intrigerende figuur die we nog meerdere keren in de Bijbel tegenkomen.
Goede diensten toegewenst!
Thuis vieren. Mocht u slecht ter been zijn, vanwege corona nog liever niet naar de kerk
gaan, of enige andere reden hebben, maar wel graag het avondmaal mee willen vieren. Laat
mij dat dan even weten. We zullen dan op zondag 22 augustus na afloop van de dienst bij u
langskomen om samen met u het avondmaal te vieren. Zo geven wij ook gehoor aan de
opdracht van de Heer.
Huwelijksdienst (1). Afgelopen zaterdag trouwden Iris van Dam en Dinesh Chaulagain
(Weteringstraat 72, 3442 CR Woerden). De burgerlijke en kerkelijke ceremonie vonden
plaats op dezelfde plek in Kamerik. Het bruidspaar en de familie kunnen terugkijken op een
mooie dag. Tijdens de overdenking stonden we stil bij Prediker 4:8-12, in het bijzonder bij
vers 12b: “Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.”
Huwelijksdienst (2). Op donderdag 19 augustus hopen Steven de Rijk en Angeline van Wijk
elkaar het jawoord te geven. De dienst in de kerk staat om 14:00 uur gepland. Vanwege de
coronamaatregelen is er helaas maar beperkt plek. U kunt gelukkig meekijken via
kerkdienstgemist. We wensen het bruidspaar en de familie een schitterende dag toe! Hun
adres wordt Heimansbuurt 5, 2401LV Alphen a/d Rijn.
Kerk open in de zomer.
De kerkdeuren van de Dorpskerk staan op zaterdag van 11.00-15.00 uur open. 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. A.s.
zaterdag 14 augustus gaat de kerkopenstelling vanwege de uitvaart niet door.
Omzien naar elkaar.
Bericht van overlijden. Op zaterdag 31 juli is in de leeftijd van negentig jaar mevr. den
Horder – Bruin overleden. De uitvaart heeft afgelopen vrijdag plaats gevonden. Wij wensen
haar familie en vrienden veel troost en kracht toe in deze moeilijke periode.
Bericht van overlijden. Met groot verdriet hebben we te horen gekregen dat ons actieve
dorpsgenoot en trouw gemeentelid en kerkrentmeester Klaas Grandia afgelopen zaterdag 7
augustus is overleden op 69 jarige leeftijd. Gelegenheid tot condoleren is er a.s. vrijdagavond
van 19:30 uur tot 20:30 uur in gebouw Immanuël. De dankdienst voor zijn leven vindt a.s.
zaterdagmorgen plaats. In de nieuwsbrief van deze week vindt u de verdere details. In deze
moeilijke periode leven wij mee met Annie, Renske, Hans en Evelien, Klaas-Jan en Joep.
Bestuur en Beleid.
Fusienieuws.
De afgelopen maanden is er door de fusiecommissie, de werkgroepen, de kerkenraden en
vele anderen hard gewerkt aan de documenten die vereist zijn voor de fusie. U heeft in een
eerder stadium de meeste documenten in concept kunnen inzien.
Om het samengaan als Protestantse Gemeente Does en Wetering per 1 januari 2022 te
realiseren, moesten we voor 1 augustus alle documenten indienen bij het breed moderamen
van de Classis Zuid-Holland Noord. De classis moet immers goedkeuring geven aan de fusie.
Het is een flinke stapel met documenten geworden, die we ook op onze fusiepagina op de
website geplaatst hebben. We hechten er aan om ook u de gelegenheid te bieden om hier
kennis van te nemen. En mocht u er nog vragen over hebben, dan weet u ons vast te vinden!
Bericht van de diaconie. Op zondag 22 augustus is de diaconale collecte tijdens het H.
Avondmaal bestemd voor St. Proplan. Deze stichting biedt hulp aan mensen in Bosnië, die
ver onder de armoedegrens leven. Zo bieden zij hulp aan scholieren van de allerarmsten, in
Sarajevo hebben zij 85 kinderen van de hongerdood gered. Ook worden er voedselpakketten
gebracht en daken op kleine huisjes geplaatst, zodat de bewoners in ieder geval droog
zitten. Ook zamelen zij hulpmiddelen in zoals: rolstoelen, scootmobielen en goede accu’s.
Deze collecte wordt door de diaconie van harte aanbevolen.
Bedankt. Ouderling Jannie van der Leij mocht vijftig euro voor het orgel ontvangen. Heel
hartelijk bedankt!

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

