Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
13 februari
20 februari

9:30
9:30

ds. S.C. Honing, viering maaltijd van de Heer
ds. K.W. de Jong, Woerden

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade
13 februari 10:00 ds. E. Westrik, Boskoop
20 februari 10:00 ds. C.R. Koops-Verdoes, Woubrugge
Vieren en doen.
Vierplek Woubrugge. Komende zondag hoop ikzelf weer voor te gaan in de Dorpskerk. We
hebben dan de tweede preek in de serie preken over de werken van barmhartigheid. Deze
keer gaat het over de mensen met dorst te drinken geven. Tijdens deze dienst vieren wij ook
met elkaar de maaltijd van de Heer. Het is en blijft steeds weer een hoogtepunt om met
elkaar gehoor te geven aan de roepstem van onze Heer en brood en wijn – lichaam en bloed
te mogen ontvangen in het Heilig Avondmaal. Deze zondag is om 11:00 uur ook de
Experience in de Gereformeerde Kerk, iedereen ook daar van harte welkom.
De zondag daarna op 20 februari ontvangen we ds. Klaas-Willem de Jong uit Woerden.
Goede diensten toegewenst!
Vierplek Hoogmade. Aanstaande zondag ontvangen we een goede bekende, namelijk ds.
Evert Westrik uit Boskoop. Fijn dat onze oud-predikant weer in ons midden is. De week
daarop komt ds. Carolina Koops-Verdoes van de Gereformeerde Kerk uit Woubrugge bij ons.
Goede diensten toegewenst!
Werken van barmhartigheid. Wat was 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!
Experience 13 februari om 11.00 uur
Op zondag 7 november begon om 11.30 uur voor de eerste keer de Experience. 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 13 februari om 11.00 uur van harte welkom in
de Gereformeerde Kerk!

Het thema is Een nieuw begin. Benieuwd hoe dit thema op interactieve wijze wordt
ingevuld? Wees erbij op 13 februari.
Joke Verweerd in het Dorpsleerhuis. Op woensdag 2 maart a.s. worden de activiteiten van
het Dorpsleerhuis weer opgestart. Om 20:00 uur begint er in gebouw Immanuel een
workshop onder leiding van Joke Verweerd met als titel “Spelen met taal”. We kennen Joke
als schrijver 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.
Catecheses. We beginnen weer met de catechisaties na de voorjaarsvakantie. 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. De ouders zullen nog een uitnodiging ontvangen.
Omzien naar elkaar.
Bedankt (1). 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
Bedankt (2). Tiny Molenaar bedankt iedereen voor alle blijken van medeleven in de
afgelopen periode. Hartelijk dank!
Bedankt (3). 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. Fam v.d.Endt-Henzen.
In Memoriam.
In de vroege morgen van zaterdag 22 januari overleed op de leeftijd van 86 jaar mevrouw
Johanna Margje van der Endt-Kammeraad (Van Fenemalaan 28 te Hoogmade). Haar
overlijden kwam niet onverwacht, maar volgde op een periode van langzaam afnemende
gezondheid. Op woensdag 26 januari namen we afscheid van Jo in een dienst in het kleine
kerkje in Hoogmade, dat vele jaren een grote rol heeft gespeeld in het leven van haar en
haar man. Tijdens de dienst herinnerden we ons haar in de eerste plaats als een lieve en
zorgzame vrouw, moeder en oma. In de overdenking werd haar leven vergeleken met een
streekroman, waarin hoogte- en dieptepunten van het bestaan elkaar soms rauw afwisselen

kunnen. Tot de hoogtepunten behoorde de liefde waarin Jo en Siem elkaar hadden
gevonden, een liefde waarin ze elkaar door de tijd en omstandigheden heen altijd vast
hebben gehouden. Maar liefst 61 jaar waren ze getrouwd en uit het huwelijk zijn vier
kinderen geboren. Zeer ingrijpend was dat hun eerstgeborene (Jan Willem Simon) al na een
dag aan een hartafwijking overleed. Dat later aan het leven van de volgende zoon (ook een
Jan Willem Simon) in oktober 2001 zeer onverwacht een einde kwam was niet te bevatten.
Ondanks het grote verdriet is er altijd dankbaarheid geweest over de vele goede dingen die
Jo en Siem mochten ontvangen. De hechte band met de kinderen en de kleinkinderen, hun
werkzame leven op de kleine boerderij aan De Does, de huwelijksjubilea en verjaardagen die
werden gevierd, het jaarlijkse familieuitje en alleen al het feit dat ze in en door het verdriet
heen de kracht ontvingen om met het leven verder te gaan. En dan eindigde op zaterdag 22
januari met het overlijden van Johanna Margje de streekroman, het boek was uit. Maar in
een ander Boek lazen we verder en uit dat andere Boek putten we troost. In het bijzonder de
tekst uit Romeinen 8: 38 en 39, waar de apostel Paulus schrijft: ‘Ik ben ervan overtuigd dat
dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch
diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van
God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer’. Toen we op een avond in
tranen rond het bed van onze vrouw, moeder en oma stonden, zei ze: ‘Jullie moeten niet
huilen, jullie weten toch waar ik heen ga?’ En ja, we wisten en weten het: Naar Jezus, het
levende bewijs van Gods eeuwige liefde.
Ds. Jan Henzen
Bestuur en Beleid.
Bericht van de diaconie. Op zondag 13 februari is de diaconale collecte tijdens het H.
Avondmaal 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.
Bedankt. Op huisbezoek ontving ik nog twintig euro voor de voedselbank en ook twintig
euro voor Mercy Ships. Hartelijk dank!
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

