Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
12 september 9:30
Aspergehof)
19 september 9:30

ds. C.R. Koops-Verdoes & ds. S.C. Honing (startzondag in de
ds. S.C. Honing

Vieren en doen. Komend weekend is het startweekend. We kijken uit naar een mooie start
van het nieuwe seizoen. Over het programma en alle onderdelen heeft u al eerder kunnen
lezen. Dit staat ook nog op de website. Op de zaterdag zijn er verschillende activiteiten en op
zondag om half tien de kerkdienst op de Aspergehof. Het is mooi dat we het startweekend
met drie verschillende kerken kunnen vieren! Tijdens de dienst op zondagmorgen is er
muzikale medewerking van het blazersensemble de Heerlijkheid Hoogmade. De voorgangers
zijn Carolina Koops-Verdoes en ikzelf. We sluiten aan bij het jaarthema van de Protestantse
Kerk: van U is de toekomst. Het wordt een dienst voor jong en oud.
De week daarna op zondag 19 september hoop ik zelf weer voor te gaan in de Dorpskerk.
We gaan dan verder met het bijbelboek Rechters. We lezen Rechters 3:7-31. Hier komen de
eerste Rechters aan bod. We willen in deze dienst in het bijzonder stilstaan bij de Rechter
Ehud.
Liedboeken. Van sommige mensen krijgen wij de vraag of de liedboeken weer terug de kerk
in kunnen in plaats van de wekelijkse liturgieën, dit in verband met de notenbalken. Als
kerkenraad hebben we besloten om gebruik te blijven maken van de papieren liturgieën tot
de schermen (waar de notenbalken op geprojecteerd kunnen worden) in de kerk hangen. Bij
de beide ingangen van de kerk liggen wel stapels liedboeken die eventueel meegenomen
kunnen worden de kerk in.
Kerk open in de zomer.
De kerkdeuren van de Dorpskerk staan aanstaande zaterdag ook weer 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. Deze
zaterdag is het Open Monumentendag en de laatste keer dat de kerk geopend is.
Dorpsleerhuis - Workshop 'God in de supermarkt' op 16 september om 20.00 uur in de
Dorpskerk. Elders in dit kerkblad of in de nieuwsbrief leest u hier meer over. Graag
aanmelden voor 13 september.
Koffieochtenden
Door Corona was het houden van de koffieochtenden lange tijd niet mogelijk. In dit nieuwe
seizoen 2021/2022 hopen we weer te beginnen met de koffieochtenden op de tweede en de
vierde woensdagmorgen van de maand in gebouw Immanuël. Wij willen beginnen op
woensdagmorgen 22 september. Vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur bent u van harte welkom om

onder het genot van een kopje koffie met elkaar in gesprek te gaan. Een ieder is van harte
welkom, dus vraag gerust iemand mee. Het is ook mogelijk om een mooi boek te lenen uit
de boekenkasten. En mocht u een verhaal willen voorlezen of vertellen, dan wordt dit ook
zeer gewaardeerd. Groetjes, Gerrie Verboom.
Zien we elkaar op 22 september? mail: gerrie.verboom@gmail.com of telefonisch 0655851204
Catecheses. We hopen op maandagavond 27 september om 19:30 uur in Immanuël weer te
beginnen met de tienercatechese. Alle jongeren die naar de middelbare school gaan zijn
weer van harte welkom! We kijken uit naar een mooie nieuw seizoen.
De basiscatechese gaat binnenkort ook weer van start. Dit zullen we waarschijnlijk iets
anders gaan doen dan andere jaren. Hier hoor je binnenkort meer over!
Omzien naar elkaar.
Bedankt. Wij willen iedereen van harte bedanken voor alle kaartjes, berichtjes, goede
wensen en andere blijken van medeleven rond de geboorte van Justus! Laurien, Stefan en
Josefien Honing
Bestuur en Beleid.
Missionaire collecte.
De opbrengst van de zendingsbussen aan de uitgang zijn in de maanden september en
oktober voor Romasupport. Guido van Iperen schrijft hierover:
Mihaella is een christin en werkt bij de sociale dienst van Bahnea. Hierdoor komt ze vaak in
contact met de Roma. Door de vaak schrijnende situaties van de Roma heeft ze zich
ontfermt over hen. Nu organiseert ze diverse activiteiten met de kinderen zoals sport,
muziek, bijbelstudie, zingen, maaltijden. Ook als de situatie ernstig is met een ziek persoon
gaat ze daarmee naar het ziekenhuis. Vaak pubermoeders die niet weten met hun baby om
te gaan. Ze deelt hulpgoederen uit aan hen die het nodig hebben. Ook wilt Mihaella een
school opstarten voor de Roma kinderen en ze wil een stukje grond met loods er op kopen
om het werk beter te laten functioneren. Kortom ons gebed en financiële ondersteuning
waard.
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

