Een gemeente voor iedereen

EVEN VOORSTELLEN

Onze visie
De Gereformeerde Kerk Woubrugge wil gemeente
zijn vanuit de centrale boodschap van het evangelie.
Zij wil gestalte geven aan de opdracht van de Heer,
naar God, naar elkaar en naar de wereld om ons
heen. De gemeente van Christus heeft de opdracht
vanuit het evangelie te leven en zich hiernaar te
richten. De Bijbel, Gods woord, is hierbij het
richtsnoer. Jezus Christus is ons voorbeeld en heeft
ons dit in Zijn leven op aarde op vele manieren laten
zien.
Concreet willen wij hieraan invulling geven door ons
te richten op de volgende drie kerntaken:

GEREFORMEERDE KERK
Woubrugge

Leven vanuit het evangelie,
met de Bijbel als richtsnoer en
Jezus Christus als voorbeeld.

Gereformeerde kerk
dr. Abr. Kuyperweg 1
2481 LC Woubrugge

Dienst aan God:
- belijden van de naam van de Heer,
- zijn heil vieren,
- Hem aanbidden.

De gemeente
De gemeente van de Gereformeerde Kerk
Woubrugge bestaat al sinds 1895 en telt op dit
moment zo’n 400 leden. Een mooie mix van
ouderen met levenservaring en gezinnen met jonge
en opgroeiende kinderen.
We zijn een kleine gemeente en daardoor is er een
sterke sociale betrokkenheid. We hebben aandacht
voor elkaar, in leuke maar ook in moeilijke tijden.
We zijn ook een ruimdenkende gemeente, waardoor
we regelmatig nieuwe dingen proberen of nieuwe
vormen zoeken om de kerk aantrekkelijk te houden
voor jong en oud.
Er is ruimte voor eigen initiatief en creativiteit en ook
de kinderen worden betrokken in diensten en
werkzaamheden voor de kerk. Zo zijn er ook
regelmatig projecten met de kinderen van de
kindernevendienst, waarbij ze op hun eigen manier
uiting geven aan hun geloof.

Dienst aan elkaar:
- bouwen aan onderlinge gemeenschap,
- pastorale en diaconale zorg voor elkaar,
- voorbeden voor elkaar doen,
- gaven beschikbaar stellen voor de gemeente.
Dienst aan de wereld:
- voorbede doen voor wereld en volken,
- helpen waar nood is,
- werken aan een rechtvaardige samenleving,
- werken aan de vrede,
- zorg dragen voor de schepping,
- werken aan zending, werelddiaconaat en
evangelisatie.

De dominee
Ds. E. Mandemaker-Dieleman is sinds 2006 onze
dominee. Als jonge dominee is dit haar eerste
gemeente en dat doet ze heel voortvarend. Ze is
zeer actief in pastorale werkzaamheden en start
regelmatig nieuwe initiatieven om de betrokkenheid
van de gemeenteleden bij de kerk te vergroten.
Denk hierbij aan verschillende gesprekskringen en
activiteiten voor de jeugd.

WAT KUNT U BIJ ONS VINDEN?

De kerk
Het eerste
kerkgebouw van de
gereformeerde kerk
werd in 1896 in
gebruik genomen.
Deze kerk moest in
WOII worden afgebroken. In de jaren daarna
hebben de diensten in een houten noodgebouw
plaatsgevonden. Binnen in de kerk stond boven de
ingang: ‘want wij hebben hier geen blijvende stad,
maar wij zoeken de toekomende’. Deze tekst uit
Hebreeën 13:34 is nog steeds zichtbaar aanwezig in
het kerkgebouw, Van Hemessenkade 30A.
Ondertussen werden er plannen gemaakt voor een
stenen kerkgebouw, welke uiteindelijk in 1957 werd
opgeleverd. Dit gebouw is tot op de dag van
vandaag nog steeds dezelfde en dus al ruim 50 jaar
de plek van onze erediensten.

Kerkdienst
- Elke zondag kerkdienst om 9.30 uur
- Kindernevendienst waar de dienst op een
toegankelijke manier wordt voortgezet voor
kinderen tussen 4 en 12 jaar (niet verplicht)
- Kinderopvang voor kinderen tot 4 jaar
- Invalidenlift aanwezig
- Ringleiding voor slechthorenden
- Diensten via internet beschikbaar
- Iedere eerste zondag van de maand
koffiedrinken na afloop
Pastoraat
Woubrugge (en omgeving) is opgedeeld in wijken.
Elke wijk heeft een wijkouderling en een wijkteam.
Zij komen bij u op bezoek in de mate waarin u dat
wilt, vieren geluk met u mee en staan u bij in
moeilijke tijden.
Overige activiteiten
- (Basis)catechese groepen
- Gesprekskringen
- Mannenvereniging
- Vrouwenvereniging
- Jaarlijkse boeken- en rommelmarkt
- Diverse commissies
Voor elk wat wils
Als kleine gemeente zijn we op elkaar aangewezen
om samen kerk te zijn. Het organiseren van extra
activiteiten, afwijkende diensten of gesprekskringen,
doen we met en voor onze gemeenteleden. Er is
voor elk wat wils, omdat we proberen rekening te
houden met de verschillende behoeften die er zijn.
De één heeft behoefte aan samenzang en viering in
de reguliere kerkdienst, een ander is op zoek naar
meer verdieping in een gesprek of eens een andere
invulling van een dienst.

Gereformeerde Kerk Woubrugge
Abraham Kuyperweg 1
2481 LC Woubrugge
Tel. 0172-518206

Wilt u wat meer informatie? Dan kunt u
terecht op onze website
www.gereformeerdekerkwoubrugge.nl

