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Nieuwsbrief Dorpskerk Woubrugge

Beste gemeenteleden,
We kijken terug op een bijzonder jaar! Het was een jaar waarin de deuren van onze Dorpskerk
noodgedwongen een aantal maanden dicht moesten blijven. Onze oudere gemeenteleden
memoreerden dat dit zelfs tijdens de Tweede Wereldoorlog niet is voorgekomen. Het was een
jaar waarin we in heel korte tijd online diensten hebben weten te regelen en het lijkt erop dat het
uitzenden van online diensten een blijvertje is. Het was een jaar waarin we samen met onze
buurgemeente Hoogmade-Rijpwetering een definitief intentiebesluit hebben genomen om vanaf
2022 samen te gaan als één gemeente met twee vierplekken. Het was een jaar waarin veel
gemeenteleden hun talenten hebben ingezet voor onze gemeente en ons dorp. Denk
bijvoorbeeld aan de gemeenteleden die onze diensten muzikaal opluisteren, de organisatoren
van de zeer geslaagde Lichtjeswandeling en de mensen die de verrassende Kerstfilm ‘Licht in
Woubrugge’ in elkaar hebben gezet (die alleen op onze website al ruim 550 keer bekeken is!).
Het was een jaar dat we niet snel zullen vergeten!
Wat 2021 ons gaat brengen, weten we niet. We hopen natuurlijk dat we als kerkgemeenschap
weer bij elkaar kunnen komen in onze Dorpskerk en dat we onze activiteiten weer kunnen
opstarten. Eén ding is zeker: we mogen vertrouwen dat God ook in 2021 bij ons is.
De kerkenraad wenst u een gezegend nieuw jaar!
Heeft u een berichtje voor deze nieuwsbrief of wilt u iets anders aan ons kwijt?
Mail dan naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl

KERKDIENSTEN
Kerkdienst 3 januari 2021
Voorganger: Ds. C. van den Berg (Gouda)
Muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje en organist Johan van
Oeveren
Koster: Jaap Noordam
Welkomcommissie: Coby Noordam en Anja Tinga
Oppas: Afike en Naomi de Rijk
KND: Irma en Ruben Oosterom
Bloemendienst: Truus Hoogendoorn
Kerkdienst 10 januari 2021
Voorganger: Ds. S.C. Honing
Muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje en organist Jan Roeleveld
Koster: Cees Kempenaar
Welkomcommissie: Marianne Pont en Ingrid Kastelijn
Oppas: Marieke en Nienke Hoogendoorn
KND: Larissa den Boer en Nine Zandstra
Bloemendienst: Gerrie Verboom
Kerkdienst thuis
Voor beide kerkdiensten geldt dat u rechtstreeks kunt meeluisteren via de kerkomroep en
meekijken via ons Youtube kanaal Dat kan ook op een later moment via onze website.
De orde van dienst vindt u hier.

COLLECTEN
Zondag 3 januari is de collecte bestemd voor het werk
van de kerkrentmeesters en energie en verwarming.
Op zondag 10 januari wordt er gecollecteerd voor het
werk van de kerkrentmeesters en het onderhoud van
de gebouwen.
In de maand januari is de opbrengst van de deurbussen
voor Stichting Antwoord.
Een bijdrage geven aan de collecten kan in de manden bij de uitgang, via de app Appostel of
via deze link (Ideal).
U kunt ook geld overmaken op een van de volgende rekeningen:
Kerkrentmeesters: NL73 RBRB 0690 9490 22 ten name van: Hervormde Gemeente
Woubrugge Kerkrentmeesters;
Diaconie: NL29 RBRB 0695 9487 09 ten name van: Hervormde Gemeente Woubrugge
Diaconie;
Missionaire commissie: NL82 RABO 0373 7436 53 ten name van: CvK Hervormde
Gemeente Woubrugge Missionaire Cie.

KERKDIENSTEN IN JANUARI
Elke zondag is er een kerkdienst in onze
Dorpskerk. We houden ons daarbij aan de
maatregelen van de overheid en de adviezen van de
PKN. In het gebruiksplan op onze website leest u
hoe wij dit doen.Gedurende de huidige lockdown
periode (tot 19 januari) vragen we u de diensten zo
veel mogelijk online te volgen. De kerk is ook open
voor bezoekers omdat we weten dat een deel van
onze gemeenteleden thuis niet de mogelijkheid heeft
om de kerkdienst mee te beleven en omdat het voor
een aantal gemeenteleden heel erg belangrijk is om samen met anderen de dienst te kunnen
bijwonen in de kerk. Die mogelijkheid blijven we dus ook de komende weken bieden.
Aanmelden voor kerkdienst
Op dit moment kunnen we maximaal 30 gemeenteleden (exclusief de medewerkenden aan de
dienst) toelaten in het kerkgebouw. Wilt u graag naar de kerk komen, meldt u zich dan aan. We
maken voor elke kerkdienst een zo eerlijk mogelijke indeling.Het aanmeldformulier vindt u hier.
Indeling en bericht
Voorafgaand aan de kerkdiensten wordt de indeling gemaakt. Als u bent ingedeeld krijgt u
uiterlijk vrijdagavond een bevestiging; als u niet kon worden ingedeeld krijgt u daarover ook
bericht. Mocht u geen bericht ontvangen hebben, dan is er iets misgegaan bij ons of bij u. De
aanmelding of het bericht kan bijvoorbeeld in de spam terecht zijn gekomen. Als dat niet het
geval is, neem dan even contact met ons op.
In de bevestiging staat bij welke ingang u welkom bent en ook dat wij u adviseren om bij
binnenkomst en vertrek een mondkapje te dragen. Als u zit, kunt u het mondkapje afdoen.
Mocht u bij nader inzien toch niet kunnen komen (bijvoorbeeld vanwege gezondheidsklachten)
wilt u dit dan aan ons doorgeven?
Temperatuur in het kerkgebouw
In deze wintermaanden is het door het vooraf luchten en ventileren kouder in de kerk dan u
gewend bent. Wij adviseren u om uw jas aan te houden en/of een plaid mee te nemen.

VOOR DE KINDEREN
Kinder-online-dienst
Vanaf zaterdag 20.00 uur staat de kinder-online-dienst
met Ds. Stefan Honing hier op onze website.
Oppas en kindernevendienst
Tijdens de lockdown periode kijken we per week of de
oppas en/of kindernevendienst door zal gaan. Dit zal
afhangen van het aantal kinderen dat aangemeld wordt.
Uiteraard zullen we de leiding tijdig informeren.
Voor thuis
Kinderen (en ouders) die thuis aan de slag willen, kunnen terecht op de website van Bijbel
Basics. Op deze site vind je verhalen, werkbladen en filmpjes.

GEMEENTENIEUWS

Lief en leed uit de gemeente
Bloemen
De bloemen van zondag 20 december zijn met een
hartelijke felicitatie van de gemeente gegaan naar
de heer en mevrouw Leen en Gré Bregman die op
14 december hun 55-jarig huwelijksjubileum
mochten vieren. De bloemen van eerste kerstdag
zijn met een hartelijke groet van de gemeente
gebracht bij Woudsoord.
De bloemen van zondag 27 december zijn met een
hartelijke groet van de gemeente gegaan naar mevrouw Walraven-Haring.
Jarigen (80+)
Op 1 januari is mevrouw M. Noordam-Donker (Gerbrand Swartlaan 15, 2481 AH) jarig; zij wordt
80 jaar. Op 6 januari viert de heer W. Jacobi (H. de Boerstraat 16, 2481 XX) zijn 90e verjaardag.
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Bericht van overlijden
Op maandag 28 december is ons betrokken gemeentelid, oud-koster en organist Piet Groot
overleden. Hij mocht 81 jaar worden. De afscheidsdienst, waarin ds. Stefan Honing zal
voorgaan, zal plaatsvinden op zaterdag 2 januari om 11.00 uur in de Dorpskerk. Deze dienst
wordt ook uitgezonden via de kerkomroep en internet (klik hier). Wij wensen kinderen,
kleinkinderen en iedereen die Piet Groot zal missen Gods troostende nabijheid toe.
Was mens (een gedicht van Hans Bouma)
Was mens zoals het moet,
huis van aandacht, broeder, vriend,
één die recht doet, één die dient.
Was mens zoals het moet,
beeld van God, hij leeft voorgoed.
Blij nieuws
Op eerste kerstdag zijn Gijsbert en Afike de Rijk opa en oma geworden van een prachtige
kleinzoon: Xayveon Ezechiël Selassa. Vanaf deze plek feliciteren we de trotse ouders Joëlla en
Sunyson en familie De Rijk met dit wondertje.
Bedankt
Van meerdere gemeenteleden zijn bedankjes binnen gekomen voor het leuke ‘kersttasje’ met
inhoud (in plaats van de ouderenmiddag), de geweldig georganiseerde Lichtjeswandeling en de
originele kerstfilm ‘Licht in Woubrugge’. Iedereen die hier aan heeft meegewerkt: heel veel
dank!!!
Pastoraat
De periode van lockdown duurt nog even en we weten op dit moment nog niet of er half januari
versoepelingen komen. Voor veel mensen is dit een moeilijke tijd en dan kan een klein gebaar in
de vorm van een kaartje, een gesprek op afstand of een lied zeker helpen. Heeft u behoefte aan
een gesprek, of kent u iemand die ons nodig heeft, laat het dan even weten aan de dominee,
één van de ouderlingen of pastoraal medewerkers.

Ander nieuws uit de gemeente
Kerkomroep / kerkradio uitzending
Ook in het nieuwe jaar verzorgen Wienus en Jeanne Grandia weer uitzendingen van de
kerkomroep. Heel fijn dat zij dit elke week doen! De komende uitzendingen zijn op
donderdagavond 7 en 14 januari van 18.15-19.30 uur. Wilt u een verzoeknummer voor
iemand aanvragen? Dat kan bij Wienus Grandia: per mail:
kerkomroep@dorpskerkwoubrugge.nl, per telefoon (liefst maandag- of dinsdagmorgen 0172
518940) of met een kaartje in de bus (Kerkweg 48, 2481 KD Woubrugge).
Gift
Via Gerrie Verboom (bloemengroet) is € 10,00 binnengekomen voor de kerkrentmeesters.
Hartelijk dank!
Bericht van de Kerkrentmeesters: Eindejaarscollecte
We zijn heel blij om te kunnen melden dat de opbrengst van de
Eindejaarscollecte een stuk hoger is dan ons streefbedrag van €
10.000,-. De eindstand is maar liefst € 12.165,-.
Veel dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!
Violenactie 2021
De violenactie staat gepland op 20 maart 2021: aan het begin van de
lente zullen de violen verkocht worden op het Batehofplein. Hopelijk
wordt het net zo’n succes als afgelopen jaar! Voordat het zover is
moet er nog wel wat gebeuren en daar kunnen we wel wat hulp bij
gebruiken. Op zaterdag 16 januari om 9.30 uur worden de violen
neergezet in de Kas bij PlantenWacht van Marc en Jannie van der
Leij. Jannie zorgt zoals altijd voor wat lekkers bij de koffie en voor
heerlijke soep!
Helpt u ook mee?
Aanmelden kan bij Marc en Jannie van der Leij via
info@plantenwacht.nl of jannie@plantenwacht.nl.

Tot slot....
…..sluiten we af met de woorden van
Lied 513 (Nieuwjaarslied)

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Gezegend 2021 toegewenst!
Deze afbeelding is een digitale bewerking van een schilderij van Jan Timmers. Hij heeft dit gemaakt aan de hand van een gravure van
de Dorpskerk (eind 17e eeuw).

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u scriba@dorpskerkwoubrugge.nl toe aan uw adresboek.

