Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
24 oktober 9:30 ds. W.J.J. Koelewijn, doopdienst
31 oktober 9:30 ds. S.C. Honing, bijbelzondag
3 november 19:30 ds. S.C. Honing, dankdag voor gewas en arbeid
Vieren en doen.
Aankomende zondag gaat ds. Wouter Koelewijn bij ons voor. In deze dienst wordt Justus
Honing, de zoon van Laurien en Stefan en het broertje van Josefien, gedoopt. Wij kijken uit
naar een bijzondere dienst. De week daarna op zondag 31 oktober vieren we bijbelzondag.
We sluiten aan bij het landelijke thema: ‘op zoek naar betekenis’, we zullen tijdens de dienst
ook stil staan bij de betekenis van de NBV21. Na afloop van de dienst is er weer een
bijbelquiz in gebouw Immanuël. Tijdens de bijbelzondag gaan we dus niet verder met onze
prekenserie uit het bijbelboek Rechters. Dat doen we tijdens de gezamenlijke
dankdagviering op 3 november om 19:30 uur wel. We horen dan het verhaal van de dochter
van Jefta (Rechters 10:28-40). Goede diensten toegewenst!
Catecheses. Komende maandag 25 oktober is er vanwege mijn vakantie geen
tienercatechese. De week daarna op 1 november is iedereen weer van harte welkom! Zit jij
op de middelbare school en wil je ook komen? Van harte welkom! Welkom op
maandagavond 19:30 uur op de jeugdzolder van gebouw Immanuël.
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.
Koffieochtend. Elke tweede en vierde woensdagmorgen van de maand is er de
koffieochtend. 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. De eerstvolgende keer is op woensdag 27
oktober.
Vooruitkijken: Dorpsleerhuis over Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21) op 9 november.
Vorige week is de nieuwe Bijbelvertaling, de NBV21, uitgekomen. De NBV21 is een herziene
versie van de Nieuwe Bijbelvertaling die in 2004 verscheen (NBV). Bij de verschijning in 2004
vroeg het Nederlands Bijbelgenootschap de lezers om reacties. Duizenden opmerkingen zijn
sindsdien per post of via de e-mail opgestuurd, en er zijn verschillende boeken en artikelen
aan de NBV gewijd. Al deze reacties en studies hebben geleid tot een grondige herziening
van de NBV. Alleen al dat feit maakt de NBV21 uniek.

Op dinsdagavond 9 november is dr. Jaap van Dorp van het Nederlands Bijbelgenootschap te
gast bij het Dorpsleerhuis om een lezing te houden over de NBV21. De avond begint om
20:00 uur en eindigt rond 21:45 uur. Dr. Jaap van Dorp was als oudtestamenticus lid van het
vertaalteam van Nederlands Bijbelgenootschap dat de herziening van de NBV heeft
voorbereid. Hij vertelt op 9 november a.s. graag hoe dat in zijn werk is gegaan.
De lezing wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk Woubrugge, Dr. A. Kuyperweg 1. De
toegang bedraagt € 5,00. Graag vooraf aanmelden via dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com.
Gesprekken rondom ongemakkelijke teksten uit de Bijbel.
In oktober hebben we samen met elkaar gekeken naar het thema geweld in de Bijbel. We
kijken terug op mooie bijeenkomsten in Woubrugge en Hoogmade. Op 11 november willen
we met elkaar twee ongemakkelijke verhalen bespreken. Namelijk het verhaal van de
verdorde vijgenboom (Marcus 11:12-26) en de volkstelling van David (2 Samuël 24:1 en 1
Kronieken 21:1).
Het verhaal van de verdorde vijgenboom komt heel hard op ons over. Jezus gaat naar de
boom om te kijken of hij al vrucht draagt. Er zijn echter alleen maar bladeren, want het is
nog niet de tijd voor vijgen. Jezus vervloekt de vijgenboom en de dag daarna blijkt dat de
boom tot aan de wortels verdord is.
Bij de volkstelling van David gaat het in beide teksten over dezelfde volkstelling. Maar in de
ene tekst zet God David ertoe aan om een volkstelling te houden, en in de andere doet Satan
dat.
Het zijn ongemakkelijke teksten die ongetwijfeld veel gespreksstof opleveren. Van harte
welkom op donderdagochtend 11 november van 10:00 uur tot 11:30 uur in ’t Kompas in
Hoogmade, of donderdagavond 11 november van 20:00 uur tot 21:30 uur in gebouw
Immanuël in Woubrugge. Ook welkom als je de vorige keer niet geweest bent en/of alleen
deze ene keer wilt meemaken. Tot dan! Ds. Stefan Honing
Omzien naar elkaar.
We leven mee met Maaike Schijf en familie nu haar vader op zondag 17 oktober is
overleden. Gods troostende nabijheid toegewenst.
Bestuur en Beleid.
Berichten van de diaconie.
In de dienst van 3 november (dankstond voor het gewas) is de collecte bestemd voor Dorcas.
In het verleden werd u gevraagd om extra boodschappen in te zamelen, zodat de
allerarmsten in Oost-Europa met de kerst een voedselpakket konden ontvangen, zodat er
voor hen een lichtpuntje in deze donkere is. Door Corona is het net als vorig jaar anders: we

zamelen geld in en hiermee wordt er in de deelnemende landen o.a. voedsel en brandstof
ingekocht en gedistribueerd. Zo hoeven er ook geen transportkosten in rekening worden
gebracht. De mensen uit Albanië, Roemenië, Moldavië en Oekraïne rekenen op onze steun,
helpt u ook mee?
Heeft u nog herenjassen, truien of vesten (winter) in de kast hangen, die u niet meer draagt,
de Zeemancentrale wil ze dolgraag hebben, zij delen ze uit aan zeelieden uit verre landen,
die om wat voor reden dan ook hier in de haven van Rotterdam gestrand zijn. Zij zijn niet
gewend aan het klimaat van Nederland en hebben vaak alleen zomerkleding bij zich. U kunt
uw kleding brengen bij Jan Haasbeek aan de Boddens Hosangweg.
Bij de Gereformeerde Kerk is een kledingcontainer geplaatst, waarin beddengoed, kleding en
schoenen gedeponeerd kunnen worden. De goede kleding wordt hergebruikt, al het andere
wordt gerecycled. Voor elke kilo die wordt ingeleverd krijgt de diaconie een bedrag, wat zij
t.z.t. aan een goed doel willen schenken.
Helpt u ook mee?
Vakantie predikant. In de week van 25 t/m 29 oktober heb ik vrij. In voorkomende gevallen
kunt u contact opnemen met de scriba (scriba@dorpskerkwoubrugge.nl) of een van de
andere kerkenraadsleden.
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

