De tweewekelijkse nieuwsbrief van Protestantse
gemeente Does en Wetering

Bekijk de webversie

Beste gemeenteleden,
We staan op de drempel van een nieuw jaar en voor u ligt de allereerste nieuwsbrief van de
Protestantse gemeente Does en Wetering. We maken met elkaar een nieuwe start als één
gemeente met twee kerkgebouwen. In het plaatje hierboven ziet u dat mooi verbeeld. We zijn
dankbaar dat het fusietraject zo voorspoedig en in goede harmonie is verlopen en dat we nu
samen, met en door Gods kracht, kunnen gaan bouwen aan één veelkleurige gemeente gericht
op de toekomst.
Afgelopen woensdag was het sluitstuk van de fusie: het ondertekenen van de notariële akte. In
het Kerkje aan de Does tekenden, onder het toeziend oog van de notaris, namens beide
kerkenraden de voorzitters en scriba’s, namens het College van Kerkrentmeesters de
voorzitters en secretarissen en namens de Diaconie eveneens de voorzitters en secretarissen.
Zie de foto's hieronder voor een sfeerimpressie!
Anders dan we vooraf hadden voorzien, kerken we deze weken gezamenlijk. Dat komt natuurlijk
door de coronamaatregelen. Vanwege de lockdown kunnen we niet samenkomen in onze
kerkgebouwen en houden we online diensten vanuit de Dorpskerk Woubrugge. In ieder geval
zal dat gelden voor de diensten op 2 en 9 januari. Op 9 januari willen we de start van onze
gemeente markeren en vieren. Het is natuurlijk niet hetzelfde, maar gelukkig kan er online heel
veel. Dat hebben we met Kerst ook gemerkt!
Vanaf vandaag hebben we één website: www.pgdoesenwetering.nl en één nieuwsbrief. Zo
houden we u op de hoogte van alles wat er gebeurt in onze gemeente. De nieuwsbrief
verschijnt elke twee weken op vrijdag. Heeft u een berichtje dat geplaatst mag worden of wilt u
iets anders aan ons kwijt? Mail dan naar scriba@pgdoesenwetering.nl

ONLINE KERKDIENSTEN
Al onze kerkdiensten worden vanuit de Dorpskerk Woubrugge rechtstreeks uitgezonden via
kerkdienstgemist.nl. U kunt deze ook later terug kijken. Dat kan ook via onze website
www.pgdoesenwetering.nl
Kerkdienst 31 december 2021; 19.00 uur: oudjaar
Gezamenlijke dienst met en vanuit de gereformeerde kerk
Woubrugge via deze link
Voorganger: Ds. Carolina Koops-Verdoes
Organist: Kees Spaans
Kerkdienst 2 januari 2022; 9.30 uur
Voorganger: Ds. Evert Westrik (Boskoop)
Muzikale begeleiding: organist Kees Spaans en een
zanggroepje
Kerkdienst 9 januari 2022; 9.30 uur: startdienst Protestantse gemeente Does en
Wetering
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Muzikale begeleiding: organist Johan van Oeveren en een zanggroepje

COLLECTEN
Datum
vrijdag 31 december
zondag 2 januari
zondag 9 januari

Collectedoel
Diaconie*
Diaconie**
Kerkrentmeesters

Collectedoel
Kerkrentmeesters
Kerkrentmeesters
Energie en verwarming

Deurbussen
Plaatselijk missionair werk
Mercy Ships
Mercy Ships

*Met Oudejaarsavond is de diaconale collecte bestemd voor Stichting Diaconale Werkgroep de
Ruyter. Sinds 1988 verzorgt deze stichting hulptransporten naar Oost-Europa en worden
noodzakelijke projecten ondersteund.
** Op zondag 2 januari 2022 is de diaconale collecte bestemd voor diaconaal Centrum de
Bakkerij te Leiden. Dit centrum geeft op eigentijdse en informele wijze invulling aan haar motto:
‘Helpen waar nog geen helper is’. Ze geeft steun aan de meest kwetsbare mensen van ons
land, zij die huis en haard hebben moeten verlaten en in onze regio een veilig heenkomen
zoeken.
Een bijdrage geven aan de collecten kan 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.
NB. Voorlopig kunt u de 'oude' rekeningnummers nog gebruiken. We laten het weten zodra en
rekening zijn op naam van Protestantse gemeente Does en Wetering.

Lief en leed uit de gemeente
Bloemen Dorpskerk
De bloemen van zondag 19 december zijn met een hartelijke
felicitatie van de gemeente gegaan naar Wim en Louke van
der Horst vanwege hun 55-jarig huwelijksjubileum en naar
Isaac en Pia Rietveld die 50 jaar getrouwd waren. De
kerststukjes van 25 en 26 december zijn met een hartelijke
felicitatie voor hun 55-jarig huwelijksjubileum gegaan naar
Mees en Corrie van Leersum en met een hartelijke groet en
felicitatie voor haar verjaardag naar mevrouw Walraven-Haring.
Bloemen Kerkje aan de Does
Op 25 en 26 december zijn de bloemen met een hartelijke felicitatie voor haar verjaardag
gebracht bij mevrouw De Rijk- van Leeuwen. Het kerststuk was voor Antoinette de Haas als
dank voor haar jarenlange inzet voor de nieuwsbrief.
Jarigen 80+
1 januari: mevrouw M. Noordam-Donker (Gerbrand Swartlaan 15, 2481 AH) – 81 jaar
12 januari: mevrouw L. de Koning-Muller (Comriekade 15, 2481 AD) – 80 jaar
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Meeleven
Hans Postmus (Virulystraat 29, 2481 XP) is deze week kort opgenomen geweest in het
ziekenhuis vanwege een onverwachte medische ingreep. Een spoedig herstel toegewenst!
Bedankt
Vanaf deze plaats veel dank aan familie Noordam voor de prachtige kerstversiering in de
Dorpskerk. Ook online was dit goed te bewonderen!

HET WOORD IS AAN*…… Renske Grandia
Wie is Renske Grandia?
Ik ben de dochter van Klaas en Annie Grandia en de
tweelingzus van Hans. Ik ben 37 jaar oud en woon al mijn
hele leven in Woubrugge.
Over welk onderwerp praat je het liefst?
Ik praat graag over wat mij bezig houdt, over wat er op het
betreffende moment speelt in mijn leven. Op dit moment zijn
dat grote thema’s zoals het plotselinge overlijden van mijn
vader en over mijn zoektocht naar een nieuwe baan. En soms
gaat het over kleinere dingen of belevenissen waar ik plezier
aan heb beleefd.
Vraag van Lenie Rietdijk: Heb je al een nieuwe baan en
mis je de spanning die werk met zich mee brengt?
Ik ben op dit moment op zoek naar een nieuwe baan. Ik ben nooit echt op zoek geweest naar
spanning in mijn werk. Wat ik vooral zoek is dat ik mensen kan helpen, dat ik voor anderen op
kan komen en dat ik recht kan doen. De afgelopen drie jaar werkte ik bij Terre des Hommes,
daar deed ik onderzoek naar uitbuiting van kinderen.
Van wie zou jij iets willen weten en heb je nog een specifieke vraag voor deze persoon?
Ik zou het leuk vinden als mijn oom Arie Stigter uit Hoogmade zich voorstelt. En mijn specifieke
vraag is: u bent nu een tijdje met pensioen. Welke ontdekking heeft u in uw vrije tijd gedaan die
u met anderen zou willen delen? (bijvoorbeeld een hobby, tijdverdrijf, inzicht).
* In deze rubriek komen gemeenteleden aan het woord die aan de hand van vaste vragen iets
vertellen over zichzelf. Daarna geven zij het 'woord' door aan iemand anders. Zo leren we
elkaar wat beter kennen.

Ander nieuws uit de gemeente
Kerkenraad
In de startdienst van 9 januari zal de kerkenraad zich aan u voorstellen. Hierbij alvast een
overzicht:
Stefan Honing: predikant
Femke Kortekaas: voorzitter / ouderling-kerkrentmeester
Marianne Zandstra: scriba / ouderling
Leo Deurloo: voorzitter College van Kerkrentmeesters (CvK) / ouderling-kerkrentmeester
André Oosterom: secretaris en penningmeester CvK / ouderling-kerkrentmeester
Jan Tinga: voorzitter College van Diakenen / diaken
Jennie Verweij: secretaris College van Diakenen / diaken
Jannie van der Leij: ouderling
Maaike Schijf-: ouderling
Ineke van Zwieten: ouderling
Joost Lekkerkerker: diaken
Rita Lekx: diaken
Anneke Noodelijk: diaken
Hanneke Stigter: diaken
We nemen afscheid van Jan Uit den Boogaard, Agaath v/d Beek en Arnt Friso de Bruijn. Arnt
Friso wordt m.i.v. 1 januari kerkrentmeester (was ouderling-kerkrentmeester) en blijft natuurlijk
betrokken bij het onlineteam. Jan en Agaath zullen zich buiten de kerkenraad in blijven zetten
voor onze gemeente. Jan onder andere als preekvoorziener voor het Kerkje aan de Does en
Agaath voor het Eten met Agaath.
De kerkenraad vergadert op woensdag 12 januari (online).
Violenactie!
Op zaterdag 15 januari worden er weer violen neergezet in de kas
bij PlantenWacht. Daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken! We
beginnen om 9.30 uur. Jannie zorgt natuurlijk voor wat lekkers bij
de koffie en heerlijke soep. Komen jullie weer helpen? Laat het
even weten op info@plantenwacht.nl of jannie@plantenwacht.nl.
Bedankt Jannie en Marc van der Leij
PS. Alvast voor in de agenda: de verkoop datum is zaterdag 19
maart 2022 op het Batehofplein , het pleintje bij gebouw Immanuël
en bij het winkelcentrum in Hoogmade.
Uitzending verzoekplatenprogramma via Kerkdienstgemist
Elke donderdagavond kunt u van 18.15-19.30 uur luisteren naar het verzoekplatenprogramma
vvan onze gemeente. U kunt dit beluisteren via Kerkdienstgemist Dorpskerk Woubrugge (of via
de app). Het programma wordt verzorgd door Wienus Grandia en u kunt bij hem een
verzoeknummer voor iemand aanvragen. Dat kan 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).
Tip
Op de eerste ochtend van het nieuwe jaar zendt de EO de Nationale Nieuwjaarszegen uit.
Vanuit de Haagse Kloosterkerk vraagt René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in
Nederland, een zegen voor alle Nederlanders. Dit wordt uitgezonden op zaterdag 1 januari om
9.00 uur op NPO2.
Experiment 23 januari om 11.00 uur
Op zondag 7 november begon om 11.30 uur voor de eerste keer het Experiment. Het was een
bijzondere belevenis met veel interactie, gezelligheid, aandacht voor de kinderen en mooie
liederen. De mensen die hier zijn geweest reageerden heel enthousiast! Had jij hier nou ook bij
willen zijn? Goed nieuws! Je bent op zondag 23 januari om 11.00 uur van harte welkom in de
Gereformeerde Kerk!
Een nieuw begin. Benieuwd hoe dit thema op interactieve wijze wordt ingevuld? Wees erbij op
23 januari. (als fysieke kerkdiensten dan weer mogelijk zijn).
Agenda
Vanwege de coronamaatregelen zijn er de komende weken geen activiteiten. Dat geldt o.a. voor
de Bijbelkringen en het Eten met Agaath. Na de lockdown periode hopen we dit weer op te
pakken.

TOT SLOT......
sluiten we af met woorden van Hans Bouma (Lied 499):
Nu gaat de hemel open, de aarde raakt in bloei,
de vrede daalt van boven, God lacht de mensen toe.
Een kind ligt in de kribbe, Gods Zoon gaat onze gang,
het leven kan beginnen, geluk ligt voor de hand.
Het woord is vlees geworden, God drukt ons aan het hart,
Hij heeft zijn Zoon gezonden, van ons een bloedverwant.
Hij zit bij ons aan tafel, Hij deelt met ons zijn brood,
zijn God is onze Vader, Hij is een huisgenoot.
O broeder in ons midden, Gods strijd om ons bestaan
Wij willen U aanbidden, wij leven in uw naam.

Gezegend 2022 toegewenst!

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.

