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Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade
16 januari
wij leven mee met de dienst in de Dorpskerk van Woubrugge
23 januari
10:00 ds. P. Baane, Alphen aan den Rijn
Vieren en doen.
Vierplek Woubrugge. De komende twee zondagen hoop ik zelf voor te gaan in de Dorpskerk.
Aankomende zondag wil ik het verhaal lezen van de roeping van Simon, Andreas, Jakobus en
Johannes uit Matteüs 4:18-22. Het is en blijft een wonderlijk verhaal waarin de discipelen
hun werk en familie achterlaten en Jezus gaan volgen. De week daarna op 23 januari staat de
viering van het heilig avondmaal gepland. Het is mogelijk dat we dit moeten uitstellen,
omdat we momenteel alleen digitale vieringen hebben. Dat is een groot gemis, omdat Jezus
zelf ons opdraagt om Zijn maaltijd te vieren. Hoe dan ook wil ik die zondag beginnen met
een serie preken over de werken van barmhartigheid. Anders dan eerdere prekenseries wil
ik deze reek verspreiden over het hele kalenderjaar, met zo nu en dan dus een dienst over
dit thema. Iets wat heel passend is bij dit onderwerp is om elke keer het met elkaar in
praktijk proberen te brengen. Deze zondag lezen we Matteüs 25:31-46 en staan we in het
bijzonder stil bij het eerste werk van barmhartigheid: de hongerigen voeden. In de week na
de preek zullen we houdbare producten verzamelen die we aan de voedselbank willen
geven. U doet toch ook mee?
Vierplek Hoogmade. We zijn blij dat we de afgelopen weken online hebben kunnen
meevieren met onze zusterkerk in Woubrugge. Toch hopen we natuurlijk elkaar snel weer te
ontmoeten op zondagmorgen in het Kerkje aan de Does. Komende zondag is het helaas nog
niet zover. Op dit moment lijkt het erop dat de huidige maatregelen verlengd worden en
daarom hebben we besloten om niet op het allerlaatste moment de predikant en de organist
af te zeggen, maar dat nu al te doen. Volgende week zondag 23 januari hopen we wel naar
ons kerkje te kunnen gaan, maar dat hangt af van de dan geldende maatregelen. Die zondag
staat ds. P. Baane uit Alphen aan den Rijn op het preekrooster. Mochten we dan toch nog
gesloten blijven dan kunnen we natuurlijk online meeleven met de Dorpskerk van
Woubrugge. Die ochtend gaat het daar over één van de werken van barmhartigheid,
namelijk de hongerigen voeden. Wij kunnen dan ook meedoen met het inzamelen van
houdbare producten voor de voedselbank.
Goede diensten toegewenst!

Experience 23 januari om 11.00 uur
Op zondag 7 november begon om 11.30 uur voor de eerste keer de Experience (eerder
Experiment genoemd). Het was een bijzondere belevenis met veel interactie, gezelligheid,
aandacht voor de kinderen en mooie liederen. De mensen die hier zijn geweest reageerden
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).
Terugblik. We zijn dankbaar voor de feestelijke kerkdienst van afgelopen zondag waarin we
de fusie mochten vieren. Van verschillende mensen begrijp ik dat ze met warme gevoelens
terugkijken op de dienst en met optimisme uitzien naar de toekomst. Dat is fijn om te horen!
Het is en blijft jammer dat we elkaar niet echt hebben kunnen spreken en zien, maar hopelijk
is dat snel wel mogelijk.
Lockdown. Deze week wordt duidelijk of de lockdown verlengd wordt en wat de
maatregelen zullen zijn voor de kerken. Als kerkenraad hopen we natuurlijk dat snel onze
beide kerken weer geopend kunnen worden, maar het blijft afwachten. Toch is het goed om
elkaar te blijven beschermen tegen het virus, hoe groot het gemis van de kerkdiensten ook
is. Vanwege de lockdown zijn er op dit moment geen verdere activiteiten.
Nationale dag van gebed. Aanstaande zaterdag 15 januari is er een nationale gebedsdag. Als
Pg Does en Wetering willen we bij dit initiatief aanhaken. En u kunt meedoen zoals u
afgelopen zondag heeft kunnen horen in de kerkdienst. Gebedspunten en gebedsintenties
kunnen t/m 13 januari naar mij worden toegestuurd. Van al die gebedspunten maak ik één
gebed. Deze tekst wordt vrijdag gedeeld in de nieuwsbrief. Wij nodigen je uit om het gebed
voor jezelf of samen met je gezin te bidden aanstaande zaterdag. We zullen het
zondagochtend ook met elkaar bidden tijdens de kerkdienst.
Omzien naar elkaar.
Barbarella Zandstra is afgelopen maandag geopereerd. Het is de tweede operatie in een
korte tijd. Wij wensen haar een voorspoedig herstel toe.
Hans Postmus is kort opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege een onverwachte
medische ingreep. Een spoedig herstel toegewenst!
Bericht van overlijden. Vorige week maandag 3 januari is in de leeftijd van 94 jaar Miep
Kroeze-Buunk 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. Komende
zondag lezen we in de kerk het In Memoriam voor en die zal in het komende kerkblad

verschijnen. We leven mee met haar partner, haar dochter en schoonzoon in Nieuw-Zeeland
en de verdere familie.
Bedankt.
Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele mooie kaarten met felicitaties en
liefdevolle wensen, bloemen en muziek
voor onze vijfenvijftigjarige huwelijksdag.
Hartelijke groeten,
Louke en Wim van der Horst.

Bestuur en Beleid.
In de startdienst van 9 januari heeft de kerkenraad zich voorgesteld. Hierbij 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 hebben afscheid genomen van Jan Uit den Boogaard, Agaath v/d Beek en Arnt-Friso de
Bruijn. Arnt-Friso is sinds 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.
Hartelijke groet. Voor pastorale zaken en berichten in het kerkblad kunt u met mij contact
opnemen, tel. 0172-518157 of mijn mailadres: ds@pgdoesenwetering.nl Met een hartelijke
groet vanuit de pastorie, ds. Stefan Honing

