Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
26 september 9:30
3 oktober
9:30

ds. W.J. van Schaik, Dordrecht
ds. S.C. Honing

Vieren en doen.
We kijken terug op een mooi startweekend! Wat zijn dankbaar voor de gezellige barbecue
en de sfeer rond de dienst in de Aspergehof. Komende zondag zal ds. van Schaik bij ons
voorgaan. Fijn dat hij weer in ons midden is. De week daarna op zondag 3 oktober hoop ik
weer voor te gaan. We lezen dan verder uit het bijbelboek Rechters. Inmiddels zijn we
aangekomen bij Debora en Barak. Het gaat over hen in hoofdstuk 4 en 5 van Rechters. We
zullen niet allebei die hoofdstukken helemaal lezen, maar op dit moment weet ik nog niet
welk(e) stuk(ken) we wel zullen lezen. Goede diensten toegewenst!
Kerkdiensten. Vorige week was de persconferentie waarin werd afgekondigd dat vanaf
zaterdag op de meeste plekken de anderhalve meter komt te vervallen. Of en zo ja, wat dit
betekent voor onze kerkdiensten heeft de kerkenraad afgelopen woensdag besloten. Op het
moment van schrijven weet ik dat natuurlijk nog niet. U leest hierover meer in de
nieuwsbrief.
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 pakken we vanaf dit jaar wat anders aan. In plaats van alleen de kinderen
van groep 7 en 8 welkom te heten, zijn vanaf dit seizoen ook de kinderen van groep 5 en 6
van harte welkom. Hierdoor hopen we een grotere groep te hebben. De basiscatechese
begint op maandag 1 november en is dan wekelijks van 16:00 uur tot ongeveer 17:00 uur in
gebouw Immanuël.
Nieuwe Bijbelkring – ongemakkelijke teksten uit de Bijbel
Wanneer we in de Bijbel lezen komen we nog weleens ‘ongemakkelijke’ teksten tegen, of we
worden er zelfs mee geconfronteerd. Kunnen we hier wel wat mee? Bijbelteksten die ons in
eerste instantie op een negatieve manier raken, die haaks lijken te staan op de christelijke
boodschap of de gangbare normen en waarden. Denk bijvoorbeeld maar aan
geweldsteksten, grote straffen die staan op het overtreden van sommige wetten, regels
zoals dat vrouwen hun man gehoorzaam moeten zijn, teksten waarin dood en verderf een
grote rol spelen. Zulke teksten willen we misschien liever wel uit onze Bijbel wegscheuren,
maar toch… Ze staan wel in de Bijbel. Kunnen we er wat mee? Over dit soort teksten willen
we met elkaar in gesprek gaan. Staat er wel wat we erin lezen? Wat voor boodschap heeft
die tekst voor mij vandaag?

Vorig jaar wilden we deze Bijbelkring ook organiseren, maar dat ging toen helaas niet door
vanwege corona. Voorafgaande aan elke bijeenkomst plaats ik in het kerkblad en de
nieuwsbrief over welke tekst(en) het de komende keer zal gaan. Zij die incidenteel of
eenmalig willen meedoen, kunnen dan nog beslissen of ze willen komen.
De Bijbelkring wordt voor het eerst gehouden op woensdagavond 6 oktober 20:00 uur tot
ongeveer 21:30 uur in Immanuël in Woubrugge en op donderdagmorgen 7 oktober 10:00 tot
ongeveer 11:30 uur in het Kompas in Hoogmade. Aanmelden is met het oog op de
coronamaatregelen verplicht zodat er niet teveel mensen zullen komen. Aanmelden kan via
ds@dorpskerkwoubrugge.nl of 0172-518157. Bij de aanmelding kunt u eventueel ook
teksten noemen die uzelf als ‘ongemakkelijk’ ervaart. Het is de bedoeling dat we tijdens de
gesprekken ook vooral naar de door de deelnemers aangedragen teksten gaan kijken.
De eerste keer willen we het met elkaar hebben over het thema geweld in de Bijbel. We
zullen verschillende Bijbelteksten bespreken, maar in ieder geval ook Deuteronomium 7:16a:
“Daarom moet u alle volken die hij aan u uitlevert vernietigen, zonder medelijden te tonen.”
Mocht er nog tijd over zijn (wat ik betwijfel) zullen we ook nog kijken naar 2 Samuël 24:1 en
1 Kronieken 21:1. In beide teksten gaat het over dezelfde volkstelling die door David wordt
georganiseerd. Maar in de ene tekst zet God David ertoe aan om een volkstelling te houden,
en in de andere doet Satan dat.
Evangelie naar Johannes. Geen kribbe of wijzen in het Bijbelboek Johannes maar “In den
beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God”. Zo begint
Johannes zijn evangelie en maakt hij ons bekend wie Jezus is. Dit Bijbelboek zal centraal
staan tijdens een Bijbelkring o.l.v. ds. Carolina Koops-Verdoes. Wat staat er en wat wil
Johannes ons vertellen? Wat betekent deze tekst voor ons en wat kan de tekst ons leren?
De data zijn 5 oktober, 9 november, 14 december, 11 januari, 8 februari, 8 maart en 12 april.
De bijeenkomst is steeds de tweede dinsdag van de maand, behalve in oktober. We komen
samen van 10.00-11.30 uur in de grote zaal in de Gereformeerde Kerk en houden ons aan de
geldende coronaregels. De groepsgrootte is 6-10 personen. Graag uiterlijk vrijdag 1 oktober
opgeven bij ds. Carolina Koops-Verdoes, predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl of tel.
608277. Mocht u wel graag meedoen, maar het tijdstip schikt niet, ook dat kunt u aan haar
doorgeven.
Proef andersoortige diensten. Als kerkenraden zijn wij van plan om als proef een zestal
andersoortige diensten te organiseren voor de doelgroep van mensen tussen de 18-45 jaar.
Om als kerk relevant te zijn en blijven is het belangrijk dat we goede aansluiting houden met
de wensen die er binnen de gemeente leven. En behoeften veranderen in de loop der tijd en
er zijn natuurlijk ook verschillen tussen jong en oud. Om het experiment dus enigszins
behapbaar te houden hebben we voor deze proef nu dus gekozen om ons te richten op deze
leeftijdsgroep. Mogelijk krijgt dit in de toekomst een vervolg voor andere leeftijdsgroepen.

In de zomer hebben we namens de beide kerken van Woubrugge een enquête uitgezet
onder de doelgroep. Veel mensen hebben de tijd genomen om deze enquête in te vullen,
waarvoor hartelijk dank! Door de antwoorden hebben we een beter inzicht gekregen in waar
de behoeften liggen.
Oorspronkelijk waren we van plan om al in september te beginnen met de proef van
andersoortige diensten. Dit blijkt bij nader inzien net wat te kort dag om alles goed
georganiseerd te krijgen. We hebben er daarom voor gekozen om onszelf meer tijd te
gunnen en deze tijd goed te benutten. De stap die we nu gaan zetten is om in gesprek te
gaan met een aantal mensen uit de genoemde leeftijdscategorie. Door middel van deze
‘verdiepingsinterviews’ hopen we nog beter inzicht te krijgen op wat mensen enthousiast
maakt en hoe wij daar als kerk invulling aan kunnen geven. Wil jij ook geïnterviewd worden?
Laat het dan zeker even weten!
Voor de proef hebben we ervoor gekozen om de diensten in zijn geheel even apart te
houden. Afhankelijk van de evaluatie van de proef zullen we ervoor kiezen om daarmee door
te gaan, bepaalde onderdelen te integreren in de ‘gewone’ kerkdiensten, of een andere
optie. Dat de doelgroep de 18-45 jarigen zijn betekent uiteraard niet dat mensen die jonger
of ouder zijn niet welkom zouden zijn bij deze diensten!
Omzien naar elkaar.
We zijn blij en dankbaar dat de anderhalvemetermaatregel binnenkort niet meer geldt.
Langzaam maar zeker lijken we weer terug te gaan naar het oude normaal. We hopen en
bidden dat de mensen die het zwaarst hebben geleden (of zelfs nog lijden) aan corona of de
maatregelen, op wat voor manier dan ook, snel zullen herstellen.
Bestuur en Beleid.
Bericht van de diaconie. In de dienst van 26 september is de diaconale collecte bestemd
voor Near East Ministry (NEM). Deze christelijke organisatie begeleid zendelingen en
diaconale werkers naar het Midden Oosten. Lourens en Rebecca Geuze (inderdaad broer en
schoonzus van Wim Geuze) ervaren het als een roeping om zich in Israël zowel voor
Palestijnen als voor Joden in te zetten vanuit de liefde van Christus. Lourens maakt deel uit
van het pastoraal team van de Nazareth Trust, die een ziekenhuis in Nazareth runt. De NEM
vraagt van zijn medewerkers dat zij een belangrijk deel van de benodigde fondsen zelf
financieren. De diaconie ondersteunt hen met een vast bedrag gedurende 2 jaar en vraagt
de gemeente of zij hen via deze collecte ook willen ondersteunen. U kunt uw bedrag ook
overmaken o.v.v. Lourens en Rebecca.

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

