Extra nieuwsbrief van Protestantse gemeente Does en
Wetering

Bekijk de webversie

Kerk weer open met ingang van 23 januari
Beste gemeenteleden,
Goed nieuws! Deze week ontvingen we het advies van de PKN naar aanleiding van de
persconferentie van het kabinet op 14 januari jl. De belangrijkste boodschap in dit advies is dat
vanaf komende zondag (23 januari) maximaal 50 mensen aanwezig kunnen zijn tijdens de
kerkdienst. Daarnaast is het ook weer mogelijk om gemeenteactiviteiten op te starten.
Als kerkenraad hebben we hierover overlegd en zoals gebruikelijk volgen we het advies van de
PKN. We zijn blij dat het weer mogelijk is om de kerkdeuren open te zetten. Nog niet wagenwijd,
maar toch...... Uiteraard is het wel belangrijk dat we ons houden aan de basismaatregelen. We
zetten ze nog even op een rijtje:
Houd 1,5 meter afstand: wij vragen u om in de kerk plaats te nemen op de toegestane
zitplaatsen en de aanwijzingen van de welkomstcommissie op te volgen. Uiteraard geldt de
1,5 meter afstand niet voor mensen uit hetzelfde huishouden;
Draag een mondkapje bij verplaatsingen (dus bij binnenkomst en vertrek). Als u zit, kunt u
het mondkapje afdoen;
Blijf thuis als u klachten heeft;
Zorg voor voldoende ventilatie: de kerkgebouwen wordt regelmatig gelucht en tijdens de
dienst laten we de binnendeuren open (dus houd vooral uw jas aan).
De PKN adviseert daarnaast om tijdens de dienst ingetogen te zingen en om te werken met een
aanmeldsysteem. Dat doen we als volgt:
Kerkje aan de Does: vooraf aanmelden hoeft niet; er wordt geregistreerd bij binnenkomst.
Dorpskerk Woubrugge: graag aanmelden via deze link. U ontvangt geen bevestigingsmail;
alleen als er te veel aanmeldingen zijn, ontvangt u van ons bericht.
Heeft u nog vragen of wilt u iets aan ons kwijt, mail dan naar scriba@pgdoesenwetering.nl

KERKDIENST 23 JANUARI 2022
Dorpskerk Woubrugge: 9.30 uur (Livestream via kerkdienstgemist )
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Organist Kees Spaans
Koster: Teun van der Eijk
Welkomstcommissie: Teun en Corry van der Eijk
Oppas: Marieke en Nienke Hoogenboom
KND: Irma en Ruben/Bram Oosterom
Bloemendienst: Janneke van Wouwe
Kerkje aan de Does: 10.00 uur
Voorganger: Ds. P. Baane (Alphen aan den Rijn)
Organist: Willem van Egmond
Koster: Agaath van der Beek

BIJBELKRING OP WOENSDAG 26 JANUARI
Door de (avond)lockdown hebben de bijbelkringen over
ongemakkelijke teksten ook stil gelegen. Nu het weer kan,
zullen we komende week in Woubrugge weer samen komen.
We willen dan 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? In
Hoogmade hebben we het hier al over gehad, maar in Woubrugge nog niet.
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 26 januari van 20:00 uur tot 21:30 uur in gebouw Immanuël in
Woubrugge. Ook welkom als je de vorige keren niet geweest bent en/of alleen deze ene keer
wilt meemaken. Tot dan! Ds. Stefan Honing

Kerkbalans
De actie kerkbalans 2022 is deze week van start gegaan. Gemeenteleden die eerder hebben
bijgedragen ontvangen een brief in de bus met daarin meer informatie over de gezamenlijke
begroting van de Dorpskerk Woubrugge en het Kerkje aan de Does van de Protestantse
gemeente Does en Wetering voor 2022.
Wilt u ook / weer bijdragen geef dan uw toezegging door via onze website of mail uw
bericht/toezegging naar kerkbalans@pgdoesenwetering.nl
Over enkele weken hopen wij het totaalbedrag van de toezeggingen bekend te kunnen maken.
Alvast hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage / toezegging!

Iets voor u?
Wegens omstandigheden heeft Jolanda Kliffen moeten besluiten per 1 april 2022 te stoppen als
beheerder van de Dorpskerk en het gebouw Immanuel. Heel jammer, maar een verstandig
besluit. Wij danken haar nu al vast voor het werk dat zij voor onze kerk heeft verricht.
De kerkrentmeesters zoeken daarom iemand die het beheer van deze gebouwen overneemt.
De taken van de beheerder zijn:
Digitaal agendabeheer voor het gebruik van de zalen in de Dorpskerk en Immanuel
Contactpersoon voor huurders en kandidaat-huurders
Toezicht op het gebruik door de huurders van de zalen en inventaris
Toezicht op de schoonmaak.
Wij zoeken iemand die het leuk vindt om dit te doen, enthousiast is en goed kan
communiceren.
Voor het uitvoeren van deze taak keren wij de maximale vrijwilligersvergoeding uit van € 1800,netto per jaar.
Iets voor u? Bel dan naar Leo Deurloo 06 22212959 of mail naar
krmcollege@pgdoesenwetering.nl

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@pgdoesenwetering.nl toe aan uw adresboek.

