De tweewekelijkse nieuwsbrief van Protestantse
gemeente Does en Wetering

Bekijk de webversie

Beste gemeenteleden,
Het is fijn dat het weer mogelijk is om kerkdiensten bij te wonen. Uiteraard met in achtneming
van alle bekende maatregelen, maar daar hebben we inmiddels genoeg ervaring mee
opgedaan. U bent elke zondag welkom in één van onze kerkgebouwen en vanaf komende
zondag mogen we volgens het nieuwste PKN advies weer meer mensen toelaten. Het
maximum van 50 kerkgangers is komen te vervallen, centraal staat nu het houden van 1,5
meter afstand. Voor de Dorpskerk komt dat neer op ongeveer 90 personen.
Wilt u zich voor kerkdiensten in de Dorpskerk vooraf aanmelden via onze website? Voor het
Kerkje aan de Does hoeft dat niet en volstaat registreren bij binnenkomst.
Gelukkig kunnen we ook de andere activiteiten weer oppakken. De jongerenclubs komen weer
bij elkaar, de koren zijn weer begonnen met repeteren en de Bijbelkringen kunnen weer
plaatsvinden. En natuurlijk hebben we deze nieuwsbrief die u op de hoogte houdt van alles wat
er in onze gemeente speelt. U kunt daar ook aan mee helpen! Want: heeft u een bericht voor de
nieuwsbrief of wellicht een goede tip? Mail dan naar scriba@pgdoesenwetering.nl

KERKDIENSTEN
Kerkdienst Dorpskerk 30 januari 2022; 9.30 uur
Voorganger: Ds. Wouter Koelewijn (Renkum)
Organist: Jan Roeleveld
Koster: Marten den Boer
Welkom: Wilco en Tonja van Termeij
Oppas: Janneke van Wouwe en Vera Hijzelendoorn
KND: Afike de Rijk en Maaike Hoogenboom
Bloemendienst: Coby Noordam
Hebt u ook al bloembollen gepoot voor het voorjaar? Wat doet u daar verder aan? Niks toch
zeker? Je kunt er ook niks aan doen. Jezus gebruikt dit als voorbeeld voor zijn verkondiging
over het Koninkrijk. Aanstaande zondag meer daarover!
Kerkdienst Kerkje aan de Does 30 januari 2022; 10.00 uur
Voorganger: Mw. Annie Vermeij (Boskoop)
Organist: Ronald Mulder
Koster: Arie Stigter
Kinderkerk: Jennie Verweij
Kerkdienst Dorpskerk 6 februari 2022; 9.30 uur
Voorganger: Ds. Mark Verheuvel (Schoonhoven / Berkenwoude)
Organist: Kees Spaans
Koster: Peter Buis
Welkom: Marc van der Leij en Cees Kroon
Oppas: Renske Grandia en Corinne Roosemalen
KND: Nathan en Thomas de Rijk
Bloemendienst: Anja van Staden
Kerkdienst Kerkje aan de Does 6 februari 2022; 10.00 uur
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Organist: Johan van Oeveren
Koster: Huib Kwakernaak
Kerkdienst thuis
Dorpskerk Woubrugge: alle kerkdiensten worden rechtstreeks uitgezonden via
kerkdienstgemist.nl. U kunt deze ook op een later moment terugkijken. Dit kan ook via onze
website
Kerkje aan de Does: alle kerkdiensten kunnen worden gevolgd via kerkomroep

COLLECTEN
Datum
zondag 16 januari
zondag 23 januari

Collectedoel
Kerkrentmeesters
Diaconie*

Collectedoel
Predikantsplaats
Energie en verwarming

Deurbussen
Mercy Ships**
Mercy Ships**

*De diaconale collecte op zondag 6 februari is bestemd voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat.
Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte en
overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese
Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Zij leren hoe je met
droogtebestendige zaden en houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op
te slaan, beter bestand bent tegen klimaatveranderingen.
**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 naar Afrika om daar medische zorg te bieden. Op het schip
voeren ze gratis operaties uit en trainen ze lokale gezondheidswerkers.
Kerkrentmeesters: NL69 RABO 0373 7355 45 ten name van: CvK Pg Does en Wetering
Diaconie: NL29 RBRB 0695 9487 09 ten name van: Hervormde Gemeente Woubrugge
Diaconie;
Missionaire commissie: NL82 RABO 0373 7436 53 ten name van: CvK Pg Does en
Wetering inz Missionaire Cie.
NB. Voorlopig kunt u het 'oude' rekeningnummer en tenaamstelling van de Diaconie nog
gebruiken. We laten het weten zodra deze rekening op naam van Protestantse gemeente Does
en Wetering staat..

Lief en leed uit de gemeente
Bloemen Dorpskerk
De bloemen van zondag 16 januari zijn met een
bemoedigende groet en als blijk van medeleven gebracht
bij de heer J. Aantjes. De bloemen van zondag 23 januari
zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegaan
naar mevrouw C. de Jeu-Boon.
Bloemen Kerkje aan de Does
Op zondag 16 januari zijn de bloemen met een bemoedigende groet gegaan naar de heer en
mevrouw van der Endt. De bloemen van zondag 23 januari zijn met een hartelijke felicitatie voor
haar verjaardag gebracht bij mevrouw Joke Nouwt.
Jarigen 80+
28 januari: mevrouw J. Berkheij (Weteringpad 3 K112 2481 AS) – 94 jaar
1 februari: de heer C.C. Wijsman (Van Woudeweg 2 K 206 2481 XN) – 90 jaar
1 februari: mevrouw J. Windhorst-Schijf (Van Eeghenstraat 25 2481 XR) – 86 jaar
8 februari: de heer P.F. Noordam (Boddens Hosangweg 52 2481 LA) – 91 jaar
10 februari: de heer T.G.G. van Goozen (Cornelis Kempenaarlaan 83 2481 XB) – 80 jaar
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Bericht van overlijden
Mevrouw Jo van der Endt-Kammeraad (van Fenemalaan 28, 2355 AK Hoogmade) is afgelopen
zaterdag 22 januari op 86 jarige leeftijd overleden. De dankdienst voor haar leven heeft
woensdag plaats gevonden in het Kerkje aan de Does. We leven mee met haar man Siem,
kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden en wensen hen Gods troostende nabijheid toe.
Bedankt
Hartelijk dank voor al die mooie kaarten, telefoontjes en berichtjes die we van u mochten
ontvangen ter gelegenheid van ons 55-jarige huwelijk. Mees en Corrie van Leersum

HET WOORD IS AAN*…… Paul van
Waardhuizen
Wie is Paul van Waardhuizen?
Ik ben Paul van Waardhuizen en geboren en opgegroeid in
Leiderdorp. Ik ben 75 jaar, getrouwd en wij hebben 2 kinderen
en 3 kleinkinderen. In mijn werkzame jaren was ik
huisschilder.
Over welk onderwerp praat je het liefst?
Over tekenen en schilderen. Als kind kreeg ik tekenles van
mijn vader en als 18 jarige deed ik de Parijse tekenschool.
Maar ik heb mezelf ook veel aangeleerd (autodidact). Ik ben
kunstschilder geworden met olieverf en ik heb geëxposeerd in
onder andere Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiderdorp
,Noordwijk, Warmond, Zwammerdam. En natuurlijk in
Hoogmade. Ik praat ook graag over mijn voorliefde voor de natuur en de schepping.
Vraag van Arie Stigter: Zou je iets willen vertellen over je exposities in het Kerkje aan de
Does?
Samen met Femke Kortekaas-Swagerman en mijn broer Cees van Waardhuizen hebben wij
bijzondere exposities georganiseerd in het Kerkje aan de Does. Vooral de gesprekken met
bezoekers zijn altijd bijzonder. Ik vertel graag over hoe en waarom een schilderij tot stand
kwam. Wij hopen weer snel dit jaar in het prachtige kerkje in Hoogmade te exposeren.
Van wie zou jij iets willen weten en heb je nog een specifieke vraag voor deze persoon?
Mijn vraag is voor Jennie Verweij: heb je een muzikale opleiding gehad? Zo ja, wat heb je
precies gedaan en wanneer?
* 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
Veranderingen in het College van Kerkrentmeesters
In de laatste vergadering van het College van Kerkrentmeesters is de intentie uitgesproken dat
Arjan Noordam en Jan Uit den Boogaard benoemd gaan worden als kerkrentmeesters. Wij zijn
daar heel blij en dankbaar mee. In de volgende kerkenraadsvergadering zal deze voordracht
besproken worden. Kerkordelijk gezien heeft de gemeente gelegenheid om eventuele bezwaren
kenbaar te maken, dat kan bij de scriba tot uiterlijk 14 februari. Daarnaast zal Femke Kortekaas
haar functie als kerkrentmeester neerleggen en doorgaan als ouderling-voorzitter in de
kerkenraad. Door deze veranderingen zal het College van Kerkrentmeesters straks bestaan uit
twee ouderling-kerkrentmeesters en vier kerkrentmeesters. Fijn dat zij dan weer op volle kracht
zijn!
Actie Kerkbalans 2022
Als het goed is, heeft u thuis een brief ontvangen met daarin meer informatie over de begroting
van de Protestantse gemeente Does en Wetering voor 2022. Heeft u uw toezegging al gedaan
via onze website of via de mail ? In de volgende nieuwsbrief hopen we een tussenstand te
geven!
Experience 13 februari om 11.00 uur
Veel interactie, gezelligheid, aandacht voor de kinderen en mooie liederen, spreekt dat je aan?
Kom dan op zondag 13 februari om 11.00 uur naar de Experience in de Gereformeerde Kerk.
Het thema van deze Experience is “Een nieuw begin”. 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.
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 Protestantse gemeente Does en Wetering als
de Gereformeerde Kerk.
Actie Voedselbank
Denkt u aan het inleveren van houdbare producten voor
Voedselbank Kaag en Braassem? Zoals u op de foto kunt
zien, zijn er al flink wat dozen gevuld. Maar er kan nog
meer bij! U kunt dit nog brengen op:
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
Zondag 30 januari voor of na de kerkdienst in beide
kerken.
Inzamelingsactie DE punten
De inzamelingsactie van DE punten door de Voedselbank en de Lions club Kaag en Braassem
heeft in onze gemeente Does en Wetering zo’n 20.000 DE punten opgeleverd. Goed voor zo’n
35 á 36 pakken koffie. Deze actie past perfect in het weekthema van onze gemeente ’help de
hongerige voeden’. Helaas is dit óók in onze burgelijke gemeente nog steeds noodzakelijk.
In december 2022 zullen wij weer DE punten inzamelen voor dit doel. Dus u kunt nu alvast
beginnen met sparen.
Namens de gebruikers van de voedselbank Kaag en Braassem hartelijk dank! Jan Uit den
Boogaard
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).
NIEUWE RUBRIEK: ‘Het lied in de Bijbel’
door Johan van Oeveren
Dit jaar wil ik aandacht geven aan liederen uit de Bijbel. Als
het over het lied in de Bijbel gaat, dan zegt iedereen gelijk: dat
zijn de psalmen en dat is ook zo. Maar toch zijn er ook nog
heel wat andere liederen, die misschien wel opvallen als je ze
leest, maar die je misschien nog nooit hebt gezongen. Dat
betekent dan ook dat naast ons psalmboek, er een heel aantal
zijn geschreven die nog nooit op muziek zijn gezet, of pas later zijn toegevoegd in diverse
liedbundels. Daarom wil ik juist die muziek kiezen die geschreven is door grote Nederlandse
componisten. Er zijn er heel wat te noemen door de eeuwen heen.
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
Hij werd geboren in mei 1562 in Deventer. Op zijn vierde verhuisde het gezellige drukke gezin
Sweelinck naar Amsterdam. Zijn vader (Peter Swibberts (het gezin gebruikte de moeders'
achternaam)) was organist en clavecinist in dienst van de kerk en eerste leraar van Jan. Dit
bleek toen de elfjarige Sweelinck na de dood van zijn vader regelmatig de kerkdiensten
verzorgde. Van Sweelincks vader, oom en grootvader zijn geen composities overgeleverd.
Muzikaal talent
Sweelinck is vooral bekend om zijn geweldige orgelimprovisaties: hij bracht hiermee veel
mensen bijeen. Maar naast zijn orgelimprovisaties en variaties op bekende volksliederen,
componeerde hij vijfstemmige Franse chansons. Ook de "Psalmen Davids" (de 150
calvinistische Franse berijmingen van Marot en de Bèze, polyfone (meerstemmigheid in de
melodie) bewerkingen van de Geneefse melodieën), twee- en driestemmige "Rimes" op Franse
en Italiaanse teksten en de "Cantiones Sacrae" zijn van deze goede en fijnzinnige Nederlandse
componist.
Psalm 90
Deze komt uit zijn tweede boek over de psalmen. Een prachtig vierstemmig werk. Hierin hoor je
ook de grote variëteit aan technieken. De psalmnoten in de sopraan worden ritmisch verkort en
in de overige stemmen imitatorisch (echostemmen) behandeld. Hij weet hiermee een prachtig
klankpalet te creëren, eindigend met zacht echoënde klanken aan het eind van de woorden ‘Et
comme aussi..’ of die eind nog oorsprong heeft.
Op onze website staat het bijbehorende filmpje van Johan van Oeveren.

Uit de kerkenraad
Op 12 januari was de eerste (online) vergadering van de nieuwe kerkenraad onder leiding van
voorzitter Femke Kortekaas. Een nieuw jaar, een nieuwe start. André Oosterom verzorgde een
passende opening met het thema “Van U is de toekomst”.
Hieronder volgt een kort verslag van de punten die we besproken hebben:
Terugblik op de afgelopen periode: we kijken terug op een drukke periode waarin we het
fusie traject hebben mogen afronden. De gezamenlijke online startdienst op 9 januari
markeerde heel mooi de nieuwe start. De kijkcijfers van deze dienst waren heel hoog, wat
laat zien dat veel gemeenteleden deze dienst hebben meebeleefd. Sowieso zijn we tevreden
over de aantallen kijkers naar kerkdienstgemist: ook de kerstdiensten en de kinder-onlinediensten zijn goed bekeken. Het onlineteam bestaat nu uit 4 personen en het lijkt ons een
goed idee als we wat meer mensen (inclusief jongeren) opleiden om het team te versterken.
Vooruitkijken: Conform de plaatselijke regeling stellen we in deze eerste vergadering het
aantal kerkenraadsleden vast (14) en bepalen we de samenstelling van het moderamen
(voorzitter, [predikant, voorzitter CvK, voorzitter Diaconie en scriba). Femke Kortekaas is i.t.t.
wat we eerder hebben vermeld voorzitter-ouderling i.p.v. ouderling-kerkrentmeester. De
Kerkrentmeesters zijn al in gesprek over uitbreiding van het team. We bespreken welke
punten uit het meerjarenbeleidsplan 2022-2026 we willen gaan oppakken in 2022: de nadruk
zal liggen op samen gemeente zijn, op jeugd en jonge gezinnen, op zichtbaarheid in en
verbinding met de dorpen, het optimaal benutten van onze gebouwen. Ook de
samenwerking met de Gereformeerde Kerk zal worden geïntensiveerd in 2022. Deze punten
zullen terugkomen in het jaarplan 2022 dat we volgende keer bespreken. We spreken ook
over de openstaande vacature kerkelijk werker. Het is ons nog niet gelukt hier iemand voor
te vinden en we inventariseren andere oplossingen om de werklast van ds. Stefan Honing
behapbaar te houden. Voor wat betreft de coronamaatregelen hopen we dat de
persconferentie van 14 januari en het daaropvolgende advies van de PKN ruimte zal bieden
om weer mensen welkom te heten in de kerkdiensten. We spreken af hier komende week
contact over te hebben en eventueel een extra nieuwsbrief uit te doen.
Samenwerking met Gereformeerde kerk: afgelopen maandag is in het gezamenlijk
moderamen gesproken over het gezamenlijke traject om op termijn samen te gaan. Er zal
een werkgroep komen met 3 leden van onze kerkenraad en 3 leden van de kerkenraad
Gereformeerde kerk. We hopen dat we over niet al te lange tijd bijeenkomsten kunnen
organiseren om de gemeenteleden te informeren en betrekken. Verder is gesproken over de
Alpha cursus, de mogelijkheden om gezamenlijk een “Kliederkerk” te organiseren en over de
gezamenlijke diensten in 2022.
Informatie: de kerkrentmeesters melden dat deze week de actie Kerkbalans van start zal
gaan. De orgelrestauratie (Dorpskerk) verloopt voorspoedig; er is een grote donatie
ontvangen. Het pastoraal team meldt dat het draaiboek voor de gezamenlijke
huiskamerontmoetingen 2022 klaar ligt. Afhankelijk van de coronamaatregelen zal worden
gekeken wanneer deze georganiseerd kunnen worden.

TOT SLOT......
sluiten we af met woorden van Tim van Iersel (overgenomen uit nieuwsbrief Petrus):
Liefdevolle God,
Dank U voor woorden op mijn lippen
die ik zingen mag.
Dank U voor de liederen in mijn hart
die ik uiten mag.
Ik dank U voor het zingen
dat ik zo graag doe.
Ik dank U dat ik me de woorden kan herinneren,
die vallen me zo toe.
Dank U dat ik liederen mocht leren,
al was ik misschien nog klein.
Dank U dat die woorden mijn leven zijn meegegaan,
al was mijn geloof soms klein.
Ik wil U van harte zingen,
dat doe ik nu zo graag.
Ik wil U loven en prijzen,
mijn zingen is voor U.
Amen

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.

