Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
7 november 9:30 Dhr. M. de Jong, Rotterdam (Geloven in Spangen)
7 november 11:30 Experiment
14 november 9:30 ds. J. Henzen, Wateringen
Vieren en doen. Komende zondag komt dhr. Martijn de Jong naar onze kerk. Hij is als pionier
verbonden aan Geloven in Spangen. De afgelopen jaren kwam ds. Nico van Splunter bij ons
voorgaan om onze verbondenheid met Geloven in Spangen tot uitdrukking te brengen.
De week daarna komt ds. Jan Henzen uit Wateringen, bij velen van ons bekend. Goede
diensten toegewenst!
Experiment op zondag 7 november.
Heb jij zin in een interactieve bijeenkomst met mooie muziek en een diepgaande boodschap
voor jouw leven? Kom dan op 7 november om 11:30 uur naar de Dorpskerk in Woubrugge!
Dit ‘experiment’ is een direct gevolg van de enquête die deze zomer is uitgezet onder de 1845 jarigen. Even na elven staat de koffie klaar, waarna we beginnen met mooie liederen
zingen. Na het welkom en het gebed door de gastvrouw is er voor de kinderen in de kerk een
aansprekend gedeelte. Daarna zingen we een lied en hebben we een interactieve verwerking
rond het thema: Op zoek… zullen we vinden?! Hierna zingen we opnieuw een lied om onze
grote God te prijzen. Vervolgens kunnen de aanwezigen gebedspunten benoemen die we in
gebed bij God zullen brengen. Daarna zingen we nog één keer een lied en mogen we de
zegen ontvangen. Na de zegen is er opnieuw koffie in onze gezellige huiskamersfeer.
Kom jij ook? Iedereen is van harte welkom!
Dit initiatief wordt gesteund door zowel de Gereformeerde Kerk als de Dorpskerk. Je kunt je
kinderen naar Immanuël brengen of meenemen in de kerk. Tijdens het experiment kunnen de
kinderen dan zelf kiezen of ze bij de grote groep blijven, of naar de zijkant van de kerk gaan
waar ook materiaal voor hen is. De kinderen in de kerk kunnen zo steeds zelf kiezen wat ze
doen.
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 10
november.
Dorpsleerhuis over Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21) op 9 november.
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 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
Terugblik Bijbelquiz
We kijken terug op een gezellige Bijbelquiz in Immanuël. Er waren veel mensen en jong en
oud waren vertegenwoordigd. Sommige vragen bleken wat lastig te zijn, maar al met al ging
het best goed en is het zeker voor herhaling vatbaar.
Omzien naar elkaar.
Beroep. Het bericht bereikte mij dat onze oud-predikant ds. Jasper van Schaik een beroep
gaat ontvangen vanuit de PG Zeist (Bethel). Het beroep gaat deze zaterdag in en binnen drie
weken moet hij kenbaar maken of hij het beroep aanneemt. Het is zo een spannende tijd
voor de familie van Schaik. Wilt u aan hen denken in uw gebeden, en ook aan de beide
betrokken kerken?
Bestuur en Beleid.

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

