Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
21 november 9:30
28 november 9:30

ds. S.C. Honing (laatste zondag kerkelijk jaar)
mw. G. Bregman-Hoving

Vieren en doen. Komende zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Wij zullen
daarin de namen noemen van tien gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn
gestorven. Het is goed dat wij dit kunnen doen, en we hopen en bidden dat het een troost
mag zijn voor de vrienden- en familieleden en natuurlijk ook voor onszelf. We lezen deze
zondag het verhaal van de huilende Jezus na het sterven van Lazarus (Johannes 11:17-44).
De week daarna zou ik oorspronkelijk ook voorgaan, maar ik ga dan voor in een speciale
dienst in Hoogmade. Daar leest u bij de berichten van Hoogmade meer over. De voorganger
van die ochtend uit Hoogmade zal nu bij ons voorgaan en dat is een goede bekende namelijk
Gretha Bregman. Goede diensten!
Corona. Afgelopen weekend zijn er weer verschillende maatregelen in Nederland ingevoerd.
Als kerk waren we de week daarvoor al teruggegaan op het houden van 1,5 meter afstand
en het dragen van mondkapjes bij bewegingen. Afgelopen zondag hebben we ook geen
koffie gedronken na afloop van de dienst. Deze week komt de PKN met een nieuw advies. Dit
advies zullen we bespreken en mogelijk zullen er nog extra maatregelen volgen. Het is niet
ondenkbaar dat u zich voor de dienst van a.s. zondag weer moet opgeven. Houd de
nieuwsbrief dus goed in de gaten. De nieuwe maatregelen voelen als een stap terug en dat is
jammer en moeilijk, maar ik denk dat we mogen geloven dat het opvolgen van maatregelen
ook zeker een vorm van naastenliefde is.
Gesprekken rondom ongemakkelijke teksten uit de Bijbel.
In november hebben we met elkaar gekeken naar het verhaal van de verdorde vijgenboom.
We kijken terug op interessante bijeenkomsten in Woubrugge en Hoogmade. De volgende
keer willen we met elkaar in vogelvlucht naar het bijbelboek Job kijken. Job is een bijbelboek
dat toch veel vragen oproept: waarom laat God Job lijden? Verleidt de duivel God in dit
boek?
We zullen in ieder geval uitgebreid naar het eerste hoofdstuk van Job kijken, daarnaast hoop
ik ook nog kort verschillende andere teksten te bespreken.
Het is een ongemakkelijk bijbelboek dat ongetwijfeld veel gespreksstof zal opleveren. Van
harte welkom op woensdagavond 1 december van 20:00 uur tot 21:30 uur in gebouw
Immanuël in Woubrugge, of donderdagochtend 2 december van 10:00 uur tot 11:30 uur in ’t
Kompas in Hoogmade Ook welkom als je de vorige keer niet geweest bent en/of alleen deze
ene keer wilt meemaken. Tot dan!

Omzien naar elkaar.
Bedankt.
Een bedankje van Eef van der Horst voor de vele belangstelling van kaarten en bloemen voor
mijn verjaardag. Ook de bloemen van de kerk waren prachtig. Wij hebben een gezellige
verjaardag mogen ontvangen van onze lieve Heer. Daar zijn we dankbaar voor. Ook Wienus
met zijn plaatjes bedankt. Hartelijke groeten van Eef en Truus.
Corona. Door de ‘beperkte lockdown’ zal ongetwijfeld de eenzaamheid bij velen weer
toenemen. Denkt u aan de ander?
Bestuur en Beleid.
Update van de kerk. U kunt het eigenlijk niet gemist hebben, maar onze kerk is de afgelopen
tijd voorzien van nieuwe apparatuur. Naast een nieuwe geluidsinstallatie en twee camera’s
zijn er ook schermen in de kerk opgehangen. We zijn er heel blij mee.
Fusienieuws. Er is goed nieuws! Vanuit het breed moderamen van de classicale vergadering
hebben wij toestemming gekregen om te fuseren met de Protestantse gemeente
Hoogmade-Rijpwetering. Dit was de laatste grote stap die gezet moest worden! Het enige
dat nu nog rest is om de fusie af te ronden bij de notaris. We zijn er dus bijna!
Het werd al gemeld in de nieuwsbrief maar inmiddels staat ook de vacature voor de kerkelijk
werker online. Deze kunt u op onze website vinden. De bedoeling is dat de kerkelijk werker
zich vooral bezig zal houden met jongeren en met contacten in de dorpen. Tot 20 november
kunnen geïnteresseerden hun brief insturen en we hopen dat er een geschikte kandidaat bij
zit. We houden u op de hoogte!
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

