De tweewekelijkse nieuwsbrief van Protestantse
gemeente Does en Wetering

Bekijk de webversie

Beste gemeenteleden,
Wat hadden we afgelopen zondag een mooie startdienst met elkaar! We zijn dankbaar dat we
nu samen de Protestantse gemeente Does en Wetering zijn en dat we dat mochten vieren in
een feestelijke online kerkdienst. Heel fijn om te ervaren dat zovelen van u betrokken waren via
kerkdienstgemist. We hebben veel positieve berichten ontvangen en ook het fotocadeau viel in
de smaak! Hieronder ziet u dit mozaïek van onze kerken, samengesteld uit de honderden foto’s
die u heeft ingestuurd. Via deze link kunt u in een kort filmpje bekijken hoe al deze foto's
samenkomen in dit mozaïek. Er komt vast nog wel een gelegenheid dat u het met eigen ogen
kunt zien (één exemplaar komt in Immanuel en één exemplaar in 't Kompas), want het is echt
heel leuk om te bekijken wie er allemaal ‘in zitten’. Vanaf deze plek ook dank aan de
Gereformeerde kerk voor het cadeau: vijgenbomen. We gaan er een mooie plek voor zoeken.
Komende zondag is er weer een online dienst en voor de week erna (23 januari) is het nog
onzeker. Als de maatregelen worden verlengd, blijven de diensten online vanuit de Dorpskerk.
Als er weer meer mogelijk is, houden we diensten in beide kerkgebouwen. Dan zullen we in de
Dorpskerk de Maaltijd van de Heer vieren. We verwachten dat de PKN in de loop van volgende
week met een nieuw advies komt (naar aanleiding van de persconferentie van 14 januari).
Houdt u onze website in de gaten voor het laatste nieuws!
Heeft u een berichtje voor de nieuwsbrief of wilt u iets anders aan ons kwijt? Mail dan naar
scriba@pgdoesenwetering.nl

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 16 januari 2022; 9.30 uur (online)
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Muzikale begeleiding: organist Jan Roeleveld en een zanggroepje
Bloemendienst: Liesbeth Hijzelendoorn
Kerkdienst Dorpskerk 23 januari 2022; 9.30 uur (Viering Heilig Avondmaal)
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Muzikale begeleiding: organist Kees Spaans en een zanggroepje
Koster: Teun van der Eijk
Bloemendienst: Janneke van Wouwe
Kerkdienst Kerkje aan de Does 23 januari 2022; 10.00 uur
Voorganger: Ds. P. Baane (Alphen aan den Rijn)
Organist: Willem van Egmond
Koster: Agaath van der Beek

COLLECTEN
Datum
zondag 16 januari
zondag 23 januari

Collectedoel
Kerkrentmeesters
Diaconie*

Collectedoel
Onderhoud gebouwen
Orgelfonds

Deurbussen
Mercy Ships**
Mercy Ships**

*De diaconale collecte op zondag 23 januari is bestemd voor Voedselbank Kaag en Braassem.
**In januari en februari gaat de opbrengst van de deurbussen naar Mercy Ships. Al 40 jaar volgt
Mercy Ships het voorbeeld van Jezus door om te zien naar de armen en de zieken. Mercy Ships
vaart met een ziekenhuisschip, volledig bemand met vrijwilligers, naar Afrika om daar
hoogkwalitatieve medische zorg te bieden. Op het schip voeren ze gratis operaties uit en trainen
ze lokale gezondheidswerkers. In maart 2022 komt er een tweede schip, de Global Mercy, in de
vaart. Daarom is Mercy Ships op zoek naar extra vrijwilligers. Daarnaast kunnen we de missie
van Mercy Ships steunen met gebed en met een gift. Zo kunnen veel operaties mogelijk
gemaakt worden. Helpt u mee?
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 er
rekeningen zijn op naam van Protestantse gemeente Does en Wetering.

Kerkdienst in praktijk
Werken van barmhartigheid: de hongerigen voeden
Op zondag 23 januari beginnen we met een nieuwe
prekenserie in de Dorpskerk. Dit jaar zullen we af en toe
een dienst in het thema stellen van één van de werken van barmhartigheid. Deze eerste keer
lezen we over zes van de werken van barmhartigheid uit Matteüs 25:31-46. We verdiepen ons
in het eerste ‘werk’, namelijk de hongerigen voeden. In de week na de preek zullen we het
meteen in de praktijk proberen te brengen. U doet toch ook mee? We willen met elkaar voedsel
en andere levensmiddelen inzamelen voor de voedselbank. Let erop dat de spullen nog lang te
gebruiken zijn.
U kunt de houdbare producten op de volgende momenten inleveren:
Woensdagavond 26 januari 19:30-20:30 uur in het Kerkje aan de Does
Donderdagavond 27 januari 19:30-20:30 uur in de Dorpskerk
Vrijdagmorgen 28 januari 10:00-11:00 uur in de Dorpskerk
Zaterdagmorgen 29 januari 11:00-12:00 uur in het Kerkje aan de Does
Zaterdagmiddag 29 januari 16:00-17:00 uur in de Dorpskerk
Alvast heel hartelijk dank!

Nationaal gebed voor vrede en verbinding
Komende zaterdag, 15 januari, is er een nationaal
gebedsmoment, te volgen via www.nationaalgebed.nl
Wij willen als Protestantse gemeente Does en Wetering hierbij
aansluiten door ons eigen gebed te bidden. Onderstaand
gebed is gemaakt samen met onze gemeenteleden. Zij
hebben gebedspunten ingestuurd, waarvoor hartelijk dank.
Wij willen je uitnodigen om morgen voor jezelf, of samen met je gezin dit gebed te bidden. We
zullen het zondag ook bidden tijdens de kerkdienst.
Hemelse Vader, God van liefde,
U heeft zich aan ons geopenbaard door Uw Zoon Jezus Christus
Jezus deed ons voor hoe wij onze naaste kunnen liefhebben.
Help ons Heer, om dat voorbeeld na te volgen.
Wij worden geraakt door de strijd, de verdeeldheid, de afstand die er momenteel is.
Het doet ons pijn en we maken ons zorgen.
Toch weten wij ons getroost dat U er bent.
Wij vragen U om verbinding Vader.
Wij bidden in deze tijd voor verdraagzaamheid, voor begrip, voor eenheid.
Laat ons in liefde naar elkaar omkijken,
niet als tegenstander, maar als naaste.
Ondersteun ons als nieuwe gemeente om ook op die manier in de samenleving te staan,
om mee te werken aan de opbouw van Uw Koninkrijk.
Wij willen U danken dat wij zo onderdeel mogen zijn van de wereldwijde kerk,
als levende stenen, als pilaren van Uw Huis.
Wij kijken uit naar de dag dat Jezus terug zal komen en alles nieuw zal maken,
Help ons met Uw Heilige Geest,
zodat wij trouw zullen blijven, en niet los zullen laten wat wij van U hebben ontvangen.
Wij noemen in gebed hen die gebukt gaan onder de coronamaatregelen.
Ondernemers, studenten, kinderen, ouderen, zorgpersoneel, mensen in het onderwijs…
En zo kunnen wij nog veel meer mensen noemen.
U weet wie het zijn, U kent hun namen,
wees hen nabij, draag hen wanneer ze niet meer verder kunnen.
En geef een hoopvolle toekomst.
Wij willen U ook bidden voor anderen die het moeilijk hebben.
Mensen getroffen door ziekte.
Vluchtelingen die huis en haard achter zich hebben moeten laten.
Groningers die te maken hebben met aardbevingen.
Heer er is zoveel leed in deze wereld,
Ontferm U over ons.
Zo bidden wij U, in de naam van Hem die zelfs zijn eigen leven gegeven heeft,
Jezus Christus
Amen

Lief en leed uit de gemeente
Bloemen Dorpskerk
De bloemen van zondag 2 januari zijn met een hartelijke groet
van de gemeente gebracht bij mevrouw Gre Dijkshoorn.
Bloemen Kerkje aan de Does
Op zondag 2 januari zijn de bloemen met een hartelijke
felicitatie voor zijn verjaardag gebracht bij de heer
Munniksma.
Op zondag 9 januari waren er boeketten voor de vertrekkende ambtsdragers (Arnt Friso de
Bruijn, Agaath van der Beek en Jan Uit den Boogaard) en voor de leden van de fusiecommissie
(Stefan Honing, Femke Kortekaas, Jan Uit den Boogaard, Leo Deurloo en Marianne Zandstra)
als dank voor hun inzet. Er waren ook bloemen voor Eb van de Vechte (kerkelijk bureau) die het
fusieproces voortreffelijk ondersteund heeft.
Jarigen 80+
24 januari: mevrouw T. Nijhoff (Van Poelgeestlaan 59, 2355 BD) – 80 jaar
25 januari: mevrouw J.C. Slingerland-Verschuur (Van Hoogstratenlaan 1, 2481 XC) – 90 jaar
25 januari: mevrouw S.J. van Oostende-Verschuur (Van Eeghenstraat 23, 2481 XR) – 90
jaar
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Meeleven
Barbarella Zandstra (Comriekade 6, 2481 AD) is afgelopen maandag geopereerd. Het is de
tweede operatie in een korte tijd. Wij wensen haar een voorspoedig herstel toe.
Onze Woubrugse oud-predikant ds. Cees van 't Hof (Enkweg 52, 8071 BK Nunspeet) is al
langer ernstig ziek. Kort geleden is er ook bij zijn vrouw Liesje een tumor ontdekt. Zij wordt
hier binnenkort aan geopereerd. Wij bidden voor hen en wensen hen veel sterkte in deze
moeilijke tijd.
De heer John Boone (Jonagoldhof 27, 2728 KM Zoetermeer) is onlangs geopereerd aan zijn
hand. We wensen hem een voorspoedig herstel.
Bericht van overlijden
Vorige week maandag 3 januari is in de leeftijd van 94 jaar Miep Kroeze-Buunk
(Vierambachtsweg 65A, 2481 KS) overleden. De uitvaart heeft op dinsdag 11 januari plaats
gevonden. Een deel was in de Dorpskerk, het andere deel op de natuurbegraafplaats in Hoog
Soeren. We wensen haar partner de heer Aantjes, haar dochter en schoonzoon in NieuwZeeland en verdere familie Gods troostende nabijheid toe.

HET WOORD IS AAN*…… Arie Stigter
Wie is Arie Stigter?
Ik ben Arie Stigter en al 48 jaar getrouwd met Hanneke
Grandia. Ik ben 74 jaar geleden geboren in Jutphaas; in 1964
ben ik naar Woubrugge verhuisd en sinds 1974 woon ik in
Hoogmade.
Over welk onderwerp praat je het liefst?
Waar ik het liefste over praat is de omgeving waar ik woon en
ook over mijn geboortestreek. Ik heb leren zwemmen in de
Lek en ik zat in Utrecht op school. Ik heb nog steeds contact
met mijn schoolvriend van die tijd. Heel gezellig is dat. Vaak
praten we dan over onze avonturen in Austerlitz, waar hij toen
woonde.
Vraag van Renske Grandia: U bent nu met pensioen. Welke ontdekking heeft u in uw vrije
tijd gedaan die u met anderen zou willen delen?
Sinds ik met pensioen ben, help ik de kinderen met verbouwen en ik help graag mensen daar
waar dat nodig is. Bij het Kerkje aan de Does help ik ook mee met het inrichten van het gebouw
voor de kerkdiensten en met vele andere klusjes. Ik ben op veel dingen inzetbaar. Ik help ook
iedere week op de begraafplaats van de Rooms katholieke kerk in Hoogmade.
Mijn hobby’s zijn wandelen: het liefst in Zuid-Limburg of in Oostenrijk met mijn kleinzoons,
fietsen, tuinieren, puzzelen en schilderen.
Van wie zou jij iets willen weten en heb je nog een specifieke vraag voor deze persoon?
Ik zou het leuk vinden als Paul Waardhuizen zich voorstelt en iets zou willen vertellen over zijn
tentoonstellingen in het Kerkje aan de Does.
* 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
Experience 23 januari om 11.00 uur in de Gereformeerde Kerk
Veel interactie, gezelligheid, aandacht voor de kinderen en mooie liederen, spreekt dat je aan?
Kom dan op zondag 23 januari om 11.00 uur naar de Experience in de Gereformeerde Kerk. De
mensen die bij de eerste keer zijn geweest reageerden heel enthousiast. Het thema van deze
Experience is “Een nieuw begin”.
Vooraf is er koffie, waarna we een tweetal liederen zingen. Na een welkom en gebed door de
gastheer is er een speels moment met en voor de kinderen. Na een lied gaan we op een
interactieve wijze bezig met het thema “Een nieuw begin”. We zingen een lied en wie dat wil kan
gebedspunten aandragen voor het gebed. Na het laatste lied ontvangen we de zegen. Ook na
afloop is er koffie in een gezellige sfeer.
Er is oppas voor de kinderen, maar ze kunnen ook mee naar de kerk. Tijdens de Experience
kunnen de kinderen dan zelf kiezen of ze bij de grote groep blijven, of naar achteren in de
kerkzaal gaan waar ook materiaal voor hen is. De kinderen in de kerk kunnen zo steeds zelf
kiezen wat ze doen.
Wees er bij, beleef het mee en doe mee! Iedereen is van harte welkom! Kom jij ook? We gaan
ook de smartphone gebruiken, dus neem ‘m mee.
Dit mooie initiatief wordt gesteund door zowel de Protetstantse gemeente Does en Wetering als
de Gereformeerde Kerk.
We houden ons aan de coronamaatregelen. Mochten we op 23 januari nog niet bij elkaar
kunnen komen in de kerk, dan is 13 februari de alternatieve datum, ook om 11.00 uur in de
Gereformeerde Kerk.
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
van 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@pgdoesenwetering.nl),
per telefoon (liefst maandag- of dinsdagmorgen 0172 518940) of met een kaartje in de bus
(Kerkweg 48, 2481 KD Woubrugge).

TOT SLOT......
sluiten we af met woorden van Henri Nouwen:
Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.
Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.
Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.
Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je
in zijn handen houden.

Goede weken 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.

