De tweewekelijkse nieuwsbrief van Protestantse
gemeente Does en Wetering

Bekijk de webversie

Beste gemeenteleden,
Het is weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief en ook deze week hebben we genoeg te melden!
Onze actie voor Voedselbank Kaag en Braassem was een succes: met elkaar hebben we flink
wat dozen weten te vullen en de organisatie van de Voedselbank was er blij mee. Vanaf deze
week gaan we een praktische invulling geven aan ‘de dorstigen drinken geven’ (zeven werken
van barmhartigheid). Hoe precies? Iedereen die afgelopen zondag in het Kerkje aan de Does
was of die dienst heeft gevolgd via de kerkomroep, weet er al van en zondag hoort u hier meer
over in de Dorpskerk.
U bent alle zondagen van harte welkom in één van onze kerkgebouwen. Voor de Dorpskerk
vragen wij u zich vooraf aan te melden via de website. Mocht u dit vergeten zijn, dan kunt u
gewoon naar de kerk komen. Dan zetten we u op de lijst. Hopelijk brengt de persconferentie van
volgende week nieuwe versoepelingen en misschien kunnen we het aanmeld- en
registratiesysteem dan weer schrappen. We houden u op de hoogte!
Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief of wilt u iets aan ons kwijt? Mail dan naar
scriba@pgdoesenwetering.nl

KERKDIENSTEN
Kerkdienst Dorpskerk 13 februari; 9.30 uur
Viering maaltijd van de Heer
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Muzikale begeleiding: André van ‘t Wout en een zanggroepje
Koster: Bob Hoogenboom
Welkom: Marianne Jekel en Jeanne Grandia
Oppas: Jessica Noordam en Rita van Rijn
KND: Pauline Lekx en Tobiah de Rijk
Bloemendienst: Gerrie Verboom
Kerkdienst Kerkje aan de Does 13 februari; 10.00 uur
Voorganger: Ds. Evert Westrik (Boskoop)
Organist: Johan van Oeveren
Koster: Piet v/d Geest
Kerkdienst Dorpskerk 20 februari; 9.30 uur
Voorganger: Ds. K.W. de Jong (Woerden)
Organist: Jan Roeleveld
Koster: Hans Jansen
Welkom: Monique Kinkel en Monique van ‘t Wout
Oppas: Marja van de Vechte en Corriena Bergsma
KND: Liesbeth en Vera Hijzelendoorn
Bloemendienst: Marjanne Boer
Kerkdienst Kerkje aan de Does 20 februari 2022; 10.00 uur
Voorganger: Ds. Carolina Koops-Verdoes
Organist: Ronald Mulder
Koster: Jan Uit den Boogaard
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 13 februari
zondag 20 februari

Collectedoel
Diaconie*
Kerkrentmeesters

Collectedoel
Kerkrentmeesters
Onderhoud gebouwen

Deurbussen
Mercy Ships**
Mercy Ships**

*De diaconale collecte op zondag 13 februari is bestemd voor Oxfam Novib. In de afgelopen
decennia verwoestte de burgeroorlog in het noorden van Uganda het dagelijkse leven van de
bevolking. Samen met de lokale partner CEFORD biedt Oxfam Novib humanitaire hulp op het
gebied van schoon water en hygiëne. Dit doen zij o.a. door het opknappen van waterputten,
bouwen van latrines en uitdelen van zeep, emmers en jerrycans. Ook leggen zij dammen aan
en irrigatiesystemen.
**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.
Een bijdrage geven aan de collecten kan via Appostel of via deze link (Ideal) op onze website. U
kunt ook geld overmaken op een van de volgende rekeningen:
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 ook deze rekening op naam van Protestantse gemeente
Does en Wetering staat.)

Lief en leed uit de gemeente
Bloemen Dorpskerk
De bloemen van zondag 30 januari zijn met een hartelijke
groet van de gemeente gebracht bij mevrouw Van der
Wel-Domburg. De bloemen van zondag 6 februari zijn
met een bemoedigende groet gegaan naar Marjan de
Jeu.
Bloemen Kerkje aan de Does
Op zondag 30 januari zijn de bloemen met een hartelijke
felicitatie voor haar verjaardag gegaan naar mevrouw Tiny Nijhoff. De bloemen van zondag 6
februari zijn als troost en bemoediging gebracht bij de heer S. van der Endt.
Jarigen 80+
23 februari: de heer J. Aantjes (Rietveld, Zonnedauw 1, 2408 LV Alphen aan den Rijn) – 86
jaar
24 februari: mevrouw M. Slingerland-de Jeu (Gerbrand Swartlaan 26, 2481 AJ) – 86 jaar
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Bedankt
De vele blijken van medeleven, die wij van u zowel persoonlijk als schriftelijk mochten
ontvangen na het overlijden van mijn dierbare vrouw en onze lieve moeder, oma en
overgrootmoeder, Jo van der Endt -Kammeraad zijn ons tot grote steun geweest. Wij willen
hiervoor hartelijk danken, familie Van der Endt-Henzen.
Bedankt
Barbarella Zandstra wil iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaartjes en appjes die zij heeft
ontvangen na haar tweede operatie.

HET WOORD IS AAN*…… Jennie
Verweij
Wie is Jennie Verweij?
Ik ben boerin en woon met mijn man Adri en drie
volwassen zoons in het Noordelijkste puntje van
Rijpwetering, en wel aan een doorgaande waterweg
richting de Kaag. De natuur dringt zich daar aan mij
op, en daagt mij uit om die te ordenen. Op mijn
camera heb ik een macrolens dat alles wat insect of
bloem heet, vast weet te leggen. Ik ben een
natuurmens, en als boerin voel ik me samen met mijn man verantwoordelijk voor de
biodiversiteit op ons erf en op het land dat we mogen bewerken. De grote tuin rondom ons huis
is gedurende de zomer en winter aantrekkelijk. Gasten krijgen steevast een rondleiding door
tuin, boerderij en boomgaard. En wat ik erg belangrijk vind: komt er iemand op ons pad die een
luisterend oor, beschutting, een helpende hand, een bord eten of zelfs een bed nodig heeft, dan
klopt die mens niet voor niets bij ons aan. Wij hebben zo al veel mooie mensen mogen
ontmoeten.
Over welk onderwerp praat je het liefst?
Ik praat graag over tuinieren en welke vogels ik in mijn tuin zie. Tja, ik mag inderdaad graag
verhalen vertellen. Dat is ook de reden dat ik al vanaf mijn 16e tot nu toe ( en dat is lang)
kindernevendienstwerk doe.
Vraag van Paul van Waardhuizen: Heb je een muzikale opleiding gehad? En zo ja wat heb
je precies gedaan?
Muzikaliteit was in ons gezin en onze familie een vanzelfsprekendheid, maar muziekles krijgen
niet altijd. In de twee mooie kamers en op de deel stonden een aantal afgedankte harmoniums
van de gebroeders Reil. Genoeg lesmateriaal dus. Zonder grondige kennis van het notenschrift
speelden en fantaseerden we er als kinderen op los. Pas op mijn 16e kreeg ik tijdens mijn
opleiding voor kinderwerker, muziek, zang en fluitles. Toen ging er een wereld voor me open.
Van mijn eerste salaris kocht ik een gitaar, leerde mezelf spelen en sleepte dat ding overal met
me mee. Het bleek een dankbaar instrument te zijn bij mijn baan in een instelling voor
verstandelijk gehandicapten in Ermelo, op de zondagsschool en bij de jeugdvereniging. Op mijn
18e ging ik op een jeugdkoor. Vrij snel daarna stond ik de 2e sopraan te zingen in de Hohe
Messe van Bach. Pas veel later volgde ik pianoles en zanglessen. Momenteel zing ik alleen nog
projectmatig bij kamerkoren. Samen met Tiny Nijhoff repeteer ik met onze cantorij de liederen in
voor speciale diensten. Toen ik in de kerkenraad de taak kreeg om het organistenrooster samen
te stellen, heb ik zelf ook maar orgelles genomen voor het geval dat. Zo is mijn leven een
aaneenschakeling van muziek maken en leren.
Van wie zou jij iets willen weten en heb je nog een specifieke vraag voor deze persoon?
Ik heb een vraag voor Femke Kortekaas. Het afgelopen jaar heb jij je enorm ingezet om de fusie
te doen slagen. Het voorzitterschap lijkt je op het lijf geschreven. Waar heb je die ervaring
opgedaan en hoe houd jij alle ballen in de lucht?
* 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
Actie Voedselbank - Werken van barmhartigheid
Wat is er veel opgehaald voor de voedselbank in
onze beide kerken! Alle gulle gevers van harte
bedankt! De mensen van de voedselbank waren blij
verrast door de hoeveelheid spullen die we met
elkaar hebben verzameld. Heel mooi was het ook
dat in beide kerken ook mensen van buiten de kerk
producten zijn komen brengen.
Afgelopen zondag preekte ik in het Kerkje aan de
Does al over het tweede werk van barmhartigheid:
‘het drinken geven aan de mensen met dorst’.
Komende zondag gaat het daarover in de Dorpskerk. Ook bij deze dienst hoort een praktische
uitdaging. Ik hoop dat u/jij (weer) meedoet! Ds. Stefan Honing
Tip
De veertigdagentijdkalender van de PKN met als thema “Alles komt goed?!” staat ook in het
teken van de werken van barmhartigheid. U kunt een gratis exemplaar aanvragen via deze link.
Actie Kerkbalans 2022
De toezeggingen en betalingen voor de actie kerkbalans 2022 komen met grote regelmaat
binnen. Op dit moment (9 februari) is 57% van de toezeggingskaartjes / betalingen binnen.
Wanneer u uw toezegging nog niet heeft gedaan, vragen wij u vriendelijk deze alsnog te doen
via onze website of via de mail. In de volgende nieuwsbrief kunnen wij u dan de voorlopig
eindstand geven. Hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters.
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.
De mensen die bij de eerste keer zijn geweest reageerden heel enthousiast. Het thema van
deze Experience is “Een nieuw begin”. Op interactieve wijze wordt het thema vorm gegeven.
Deze keer hebben we daarbij de smartphone nodig. Voor het gebed kunnen gebedspunten
worden aangedragen tijdens de Experience. Er is oppas, maar de kinderen kunnen ook mee
naar de kerk. Ze kunnen tijdens de Experience kiezen of ze bij de grote groep blijven of naar
achteren in de kerkzaal gaan waar materiaal voor hen is.
Wees er bij, beleef het mee en doe mee! Iedereen is van harte welkom! Kom jij ook?
We zijn benieuwd naar jullie reacties op de Experience, dus geef ze aan ons door. Dan kunnen
we die meenemen in ons terugblikken a.s. dinsdag en ons vooruitkijken op de volgende
Experience.
Dit mooie initiatief wordt gesteund door zowel de Protestantse gemeente Does en Wetering als
de Gereformeerde Kerk.
Dorpsleerhuis weer van start!
Na lange tijd gaat het Dorpsleerhuis weer van start.
De werkgroep is verheugd dit seizoen nog een
aantal mooie activiteiten aan te kunnen bieden.
De eerste activiteit is op 2 maart in gebouw
Immanuel om 20.00 uur. U kunt dan meedoen aan
een workshop van Joke Verweerd met als titel “Spelen met taal”. We kennen Joke als
schrijfster van romans, verhalen en gedichten, maar zeker ook van haar workshops die ze door
haar enthousiasme onvergetelijk maakt. Ze leert ons op een speelse en verrassende manier
met onze taal om te gaan.
Wilt u dat ook ervaren? Geef u dan op via dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com. Wegens een
beperkte groepsgrootte wordt geplaatst op volgorde van aanmelding. Kosten: € 5,--, inclusief
koffie/thee.
De komende maanden staan nog de volgende activiteiten op de agenda:
Op 27 maart om 15.00 uur neemt ds. Adri van der Wal ons in de Dorpskerk op vier grote
schermen mee met een reis door de kunst waarin het verhaal van Pasen centraal staat.
In het Dorpsleerhuis mag een bijzondere film niet ontbreken. Op 21 april wordt in gebouw
Immanuel om 20.00 uur de film Lore vertoond. In tegenstelling tot veel Duitse films van dit
genre is Lore niet echt een film waarin Duitsland als natie geconfronteerd wordt met met de
zwartste bladzij uit haar geschiedenis, maar gaat het er meer om hoe de wandaden van de
ene generatie de volgende nog jarenlang zullen worden aangerekend.
Kaag en Braassem heeft een nieuwe burgemeester: Astrid Heijstee-Bolt. Op 17 mei om
20.00 uur zal zij in de Gereformeerde Kerk spreken over haar visie op de rol van de
burgemeester in de samenleving.
We lopen op 10 juni de periode van het Dorpsleerhuis tot aan de zomer uit in stilte. Vanuit ’t
Kompas in Hoogmade start om 19.00 uur een stiltewandeling onder leiding van ds. Stefan
Honing.
Bijbelkring Johannes
Dinsdag 15 februari gaan we weer verder lezen in het Bijbelboek Johannes. Wie mee wil lezen
is van harte welkom. Voorbereiding is niet nodig. We lezen de tekst in verschillende vertalingen.
Wat wil Johannes ons vertellen? Welke vragen roept de tekst bij ons op. We gaan verder bij
hoofdstuk 7. Wie vanaf nu of één keer mee wil doen, is van harte welkom. We beginnen om
10.00 uur en eindigen om 11.30 uur en komen samen in de benedenzaal van de Gereformeerde
Kerk. Ds. Carolina Koops-Verdoes
Gesprekken rondom ongemakkelijke teksten.
Op dinsdagavond 1 maart om 20.00 uur in gebouw Immanuël en op donderdagmorgen 3 maart
om 10.00 uur in ’t Kompas willen we verdergaan met onze gesprekken over ongemakkelijke
teksten uit de Bijbel. Deze keer willen we de slothoofdstukken van het bijbelboek Rechters
(Richteren) erbij pakken. In Rechters 19 t/m 21 staat een verhaal dat naar mijn mening
misschien wel het meest ongemakkelijkste stuk in de Bijbel is. Meer dan genoeg gespreksstof
dus! Van harte welkom, ook als je nog niet eerder bent geweest. Ds. Stefan Honing
Leerhuis Kerk en Israël
De bijeenkomst van het Leerhuis Kerk en Israël in Alphen aan den Rijn over ‘de scheiding van
jodendom en christendom’ gaat op maandag 28 februari niet door, maar is uitgesteld naar
maandag 2 mei.
De eerstvolgende avond van het leerhuis is op maandag 28 maart. Dan spreekt ds. Marco
Visser over het thema 'geweld in de Bijbel'.
De bijeenkomsten vinden plaats in de Goede Herderkerk (Ten Harmsenstraat 14, Alphen aan
den Rijn). Aanvang 20.00 uur. Bijdrage in de kosten: € 10.00, incl. koffie en thee.
Catecheses
We beginnen weer met de catechisaties na de voorjaarsvakantie, dus vanaf maandag 7 maart.
De tienercatechese is er dan weer elke maandagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur. De
basiscatechese (voor de kinderen groep 5 t/m 8) is de eerste keren op de dinsdagmiddag en
gaat later verder op de donderdagmiddag.
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 Huub Oosterhuis:
Houd elkander vast
Houd elkander vast,
blus de geest niet uit,
maak elkaar niet klein.
Die ons maakte uit niets,
laat niet varen
het werk van Zijn handen.
Van Hem is de toekomst,
kome wat komt,
licht dat niet dooft,
liefde die blijft.
Houd elkander vast,
blus de geest niet uit,
maak elkaar niet klein.
Hoor een stem:
“Ik maak alle dingen nieuw,
ik zal de tranen uit je ogen wissen
en de dood zal niet meer zijn.”
Van Hem is de toekomst,
kome wat komt,
licht dat niet dooft,
liefde die blijft.

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.

