De tweewekelijkse nieuwsbrief van Protestantse
gemeente Does en Wetering

Bekijk de webversie

Beste gemeenteleden,
Wat is er veel gebeurd sinds de vorige nieuwsbrief. Elke dag zien we verschrikkelijke beelden
van de situatie in Oekraïne op het nieuws en het is bijna onvoorstelbaar dat er op zo’n 2000 km
afstand een oorlog aan de gang is. We leven mee met de mensen die daaronder lijden, met
Oekraïners die hun huis en haard moeten verlaten. Als kerkgemeente willen we iets doen en op
kleine schaal kan dat ook. We bidden voor vrede, geven een financiële bijdrage (bijvoorbeeld
via Kerk in Actie; zie collecte 20 maart) en bieden praktische hulp om het pand van Keessen in
Woubrugge gereed te maken voor vluchtelingen. Het is echt heel mooi om te zien hoe we daar
als kerk en dorp bij betrokken zijn. Verderop in de nieuwsbrief leest u er meer over.
Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief of wilt u iets aan ons kwijt? Mail dan naar
scriba@pgdoesenwetering.nl

KERKDIENSTEN 2e en 3e zondag veertigdagentijd
Kerkdienst Dorpskerk 13 maart; 9.30 uur
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Organist: Johan van Oeveren
Koster: Cees Kempenaar
Welkom: Piet en Gerrie Verboom
Oppas: Afike en Naomi de Rijk
KND: Irma en Bram Oosterom
Bloemendienst: Coby Noordam
Kerkdienst Kerkje aan de Does 13 maart; 10.00 uur
Voorganger: Ds. C. Bakhuis (Abbenes)
Organist: Bertus Kanis
Koster: Arie Stigter
Kerkdienst Dorpskerk 20 maart; 9.30 uur
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Organist: Jan Roeleveld
Koster: Hans Jansen
Welkom: Coby Noordam en Anja Tinga
Oppas: Marieke en Nienke Hoogenboom
KND: Afike en Thomas de Rijk
Bloemendienst: Anja van Staden
Kerkdienst Kerkje aan de Does 20 maart 2022; 10.00 uur
Voorganger: Diaken A. van Aarle (Langeraar)
Organist: Willem van Egmond
Koster: Huib Kwakernaak
Koffiedrinken
Op beide locaties is er na alle kerkdiensten gelegenheid om samen koffie te drinken. Van harte
welkom!!
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
KINDERNEVENDIENST PAASPROJECT
Deze weken staat het Paasproject van de KND voor in de
kerk. De kinderen horen elke week een verhaal dat leidt
naar Pasen en er wordt een symbool onthuld. De
symbolen zijn gemaakt met ‘String-Art’, een techniek
waarbij de omtrek van een symbool met spijkertjes is
uitgezet en de vorm met draad langs de spijkertjes is
gemaakt. Zoals die draad met elk spijkertje is verbonden,
en de draad de spijkertjes aan elkaar verbindt, zo is het
Gods bedoeling om zich met ons en elkaar te verbinden.
Daar draait zijn plan om!
Zondag 13 maart: Thema: Wat geef je Mij?
Het hart van deze zondag is een teken van onvoorwaardelijke liefde. Het mooiste dat God aan
ons heeft gegeven: verlossing in Christus. Zijn liefde overwint het kwaad. Als je dat weet, wat
geef je Hem dan? Dan kun je toch niet anders dan jouw hart geven aan Hem met alle liefde die
in je is!
Zondag 20 maart: Thema: Wat zeg je over Mij?
We zien bij dit verhaal een open Bijbel als teken bij deze gebeurtenis. Wat doen wij met Gods
woord? Geloven we wat de Bijbel zegt over Jezus? Wat zeggen we zelf over Hem? Wat doen
wij om met eerbied te leven naar zijn Woord? Daar passen geen leugens bij! Daar hoort bij:
leven met Gods woorden, doen waar Hij over spreekt. Omdat je weet dat de waarheid de
leugen altijd overwint.

COLLECTEN
Datum
Zondag 13
maart
Zondag 20
maart

Collectedoel
Kerkrentmeesters
Diaconie / Kerk in
Actie*

Collectedoel
Onderhoud
gebouwen
Orgelfonds

Deurbussen
Antje Oosterkamp /
Interserve**
Antje Oosterkamp /
Interserve**

*Op 20 maart is er weer een preek in de serie “zeven werken van barmhartigheid”. Deze keer
gaat het over het herbergen van vreemdelingen. Deze diaconale collecte zal bestemd zijn voor
Kerk in Actie: Oekraïne. Veel vrouwen en kinderen zijn op de vlucht voor het oorlogsgeweld en
de mannen worden opgeroepen om te vechten. Het voelt en is zo dichtbij. We kunnen een klein
beetje helpen met een financiële bijdrage. Deze wordt via Kerk in Actie besteed aan
hulporganisaties die mensen helpen die op de vlucht zijn. U kunt uw gaven overmaken naar de
rekening van de diaconie, dan zal de opbrengst door de diaconie worden verdubbeld.
** In maart en april is de opbrengst van de deurbussen bestemd voor Antje Oosterkamp: zij is
door Interserve uitgezonden naar Bangladesh en werkt als chirurg en medisch directeur in het
LAMB Hospitaal. Het is een christelijk ziekenhuis dat zich inzet om goede gezondheidszorg aan
de allerarmsten te bieden. Door haar werk en manier van leven, hoopt Antje iets van de liefde,
die God voor iedereen heeft, te laten zien aan de mensen om haar heen.
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 27 februari zijn met een hartelijke groet
van de gemeente gebracht bij de bewoners van Woudsoord. De
bloemen van zondag 6 maart zijn met een bemoedigende groet
gegaan naar de heer en mevrouw Schijf-Wolvers.
Bloemen Kerkje aan de Does
Op zondag 27 februari zijn de bloemen met een hartelijke felicitatie
gegaan naar Jan Uit den Boogaard. De bloemen van zondag 6
maart zijn, ter gelegenheid van hun verjaardag, gebracht bij de
heer Van Houten en bij de heer Van Wijngaard.
Jarigen 80+
13 maart: mevrouw T. Bakker (Vrouwgeestweg 66, 2481 KP) – 84 jaar
18 maart: de heer M. Schoordijk (Van Woudeweg 2, K 005, 2481 XN) – 92 jaar
22 maart: mevrouw J.A. Noordam-Kempenaar (Boddens Hosangweg 52, 2481 LA) – 91 jaar
23 maart: mevrouw J. Verkade-Verkade (Van Woudeweg 2, K 104, 2481 XN) – 83 jaar
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Meeleven
We leven mee met Henk en Riet Schijf (Gerbrand Swartlaan 7, 2481 AH). De laatste weken is
de gezondheid van Henk behoorlijk achteruit gegaan en de situatie is nu zorgelijk.
Bericht van overlijden
Op 25 februari is mevrouw Margreet van den Berg- van der Burgh (H.P. van der Poellaan 10,
2375 XH Rijpwetering) overleden. Zij mocht 75 jaar worden. Wij wensen haar man Wim,
kinderen en kleinkinderen Gods troostende nabijheid toe.

HET WOORD IS AAN*…… Stefan Honing
Wie is Stefan Honing?
Geboren en getogen in Huizen. In 2016 ben ik getrouwd
met Laurien en zijn we gaan wonen in Bodegraven. Na
het afronden van mijn studie in 2017 ben ik snel daarna
beroepen in Woubrugge en sinds januari 2018 predikant
hier met veel plezier. We hebben hier twee hele lieve
kinderen gekregen, Josefien en Justus. Sinds 1 januari
ben ik de dominee van de Protestantse gemeente Does
en Wetering.
Over welk onderwerp praat je het liefst?
Pfff… Lastige vraag! Veel onderwerpen interesseren me en daar praat ik dan ook graag over.
Dat kan dus van alles zijn: mijn kinderen, de preek van zondag, het laatste nieuws, de
introductie van postzegels in de tijd van koningin Victoria… Waar praat ik dus het liefst over?
Nou die dingen die mij op dat moment bezig houden.
Vraag van Femke Kortekaas: Stefan, Woubrugge is de eerste gemeente na je studie
theologie. Tijdens je studie zul je ongetwijfeld een bepaald idee hebben gehad hoe het zal
zijn om als dominee te werken. Mijn vraag: Komt dit overeen met de werkelijkheid. Wat
voor verrassingen heb je hierin meegemaakt. Kun je een voorbeeld noemen wat je echt
niet verwacht had?
Terugkijkend ben ik goed voorbereid geweest op het ambt van predikant. Niet alleen door mijn
studie, maar ook door de kerkelijke ervaringen die ik al eerder had opgedaan, onder andere als
ouderling. Natuurlijk zijn er altijd weer kleine verrassingen, maar dat zal niet anders zijn voor
een ervaren predikant die naar een nieuwe gemeente gaat. De grootste verrassing van de
afgelopen jaren vind ik de soepelheid waarmee het fusieproces is gegaan. In de opleiding horen
we, en in kerkelijk Nederland zien we, dat kerkelijke fusies vaak een ellenlang proces zijn met
veel obstakels. Dat hoeft ook niet erg te zijn, maar ik ben blij verrast met hoe wij dat hebben
gedaan. Daar zie ik Gods hand in.
Van wie zou jij iets willen weten en heb je nog een specifieke vraag voor deze persoon?
Ik ben wel benieuwd naar Aukelien Lekkerkerker-Gorter. Aukelien, vorig jaar ben je getrouwd
met Joost en ook lid geworden van onze gemeente. Daarvoor ging je naar een kerk in
Amsterdam, ik kan me best voorstellen dat er veel verschillen zijn, maar wat is volgens jou de
grootste overeenkomst?
* 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
Vluchtelingen in Woubrugge
Afgelopen vrijdag zijn wij als kerkgemeente benaderd door
Ruud van Eldrik, eigenaar van het pand van Jan Keessen
(aan het begin van de Kerkstraat). Of we zijn pand zouden
kunnen gebruiken voor vluchtelingenopvang van mensen uit
Oekraïne. Natuurlijk! Samen met de eigenaar en een groep
vrijwilligers wordt er hard gewerkt om het pand gereed te
maken. Er is door het team geïnventariseerd wat er allemaal
nodig is (caravans bijvoorbeeld), er is overlegd met de
gemeente Kaag en Braassem, met de brandweer en nog veel
meer. Verschillende media zijn al een kijkje komen nemen en
via deze link kunt u een filmpje bekijken waarin onder andere
onze diakenen Jan Tinga en Jennie Verweij laten zien en vertellen wat er tot nu toe is gebeurt.
Het is heel bemoedigend en hartverwarmend dat er vanuit het dorp en de kerk zulke positieve
reacties komen. In de komende tijd zullen we uw hulp hard nodig hebben! Via facebook geven
we geregeld updates en doen we oproepen voor spullen die we nodig hebben. Mocht u vragen
hebben, uzelf willen aanmelden als vrijwilliger of spullen waar we om vragen kunnen doneren,
dan graag even een mail sturen naar vluchtelingenwoubrugge@gmail.com

Rock Solid op 12 maart
Op zaterdagavond 12 maart van 19.00-21.00 uur is er weer een clubavond van Rock Solid in
gebouw Immanuel. De leiding heeft weer een mooi programma voorbereid en alle jongeren van
groep 7 en 8 basisschool en de brugklas zijn van harte welkom!
Experience op 13 maart
Komende zondag is er weer een Experience. Let op: oorspronkelijk zou het in de Dorpskerk
zijn, maar op verzoek is het deze keer verplaatst naar de Gereformeerde Kerk. Ikzelf zal hier in
voorgaan. Het belooft een interactieve, gezellige en verdiepende ervaring rond het geloof te zijn.
Welkom met koffie vanaf 10:45 uur, we beginnen om 11:00 uur. Jong en oud van harte welkom!
Neem je ook je telefoon mee? Ds. Stefan Honing
Catechese op 14, 15, 21 en 24 maart
De catecheses zijn in de afgelopen week weer van start gegaan. De komende maandagen is er
steeds tienercatechese van 19.30 uur tot 20.30 uur in gebouw Immanuël. Komende dinsdag is
er ook weer basiscatechese om 16:00 uur in gebouw Immanuël. Vanaf de week daarna (24
maart) verplaatsen we naar de donderdagen, nog steeds om 16:00 uur in gebouw Immanuël.
Friends Unlimited op 20 maart
De jongeren van Friends Unlimited hebben weer clubavond op zondag 20 maart in gebouw
Immanuel. Vanaf 17.30 uur wordt er samen gekookt en daarna verzorgt een van de clubleden
het programma. Natuurlijk is er ook volop ruimte voor gezelligheid!
Koffieochtend op 23 maart
Elke 2e en 4e woensdag van de maand is er koffiedrinken in gebouw Immanuel. U kunt
vrijblijvend binnenlopen voor een praatje en een kop koffie of thee met iets lekkers. Bent u er
ook (weer) bij? De koffie staat klaar vanaf 10.00 uur!
Dorpsleerhuis Woubrugge op 27 maart
Op zondag 27 maart om 15.00 uur neemt ds. Adri van der Wal u graag mee op een reis door de
kunst waarin het verhaal van Pasen centraal staat. Deze presentatie vindt plaats in de
Dorpskerk van Woubrugge en heeft als titel: “Jezus’ lijdensweg en opstanding in de kunst”.
Toegangskosten zijn € 5,00, graag vooraf aanmelden via dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com
Bijeenkomst Kerk en Israël op 28 maart
Op maandag 28 maart zal dominee Marco Visser spreken over het thema 'geweld in de Bijbel'.
Marco Visser studeerde theologie in Amsterdam, Heidelberg en Leiden. Na predikant te zijn
geweest in Amstelveen, is hij momenteel verbonden aan de PKN-gemeente te Heemskerk.
Zwaartepunt in zijn werk is Bijbelse theologie. Zijn bron is de Bijbel: hij spreekt vanuit de
overtuiging dat de Bijbelse verhalen hier en nu zeggingskracht hebben, richting geven en
gemeenschap creëren. De bijeenkomst vindt plaats in de Goede Herderkerk, Ten
Harmsenstraat 14,2406 TV Alphen aan den Rijn. Aanvang 20.00 uur. (Bijdrage in de kosten: €
10.00, incl. koffie en thee)
Huiskamerontmoetingen 2022
In mei willen we met elkaar in gesprek gaan tijdens de huiskamerontmoetingen. Alle
bijeenkomsten staan in het teken van het thema: ‘Gebed’. In de kerk bidden we, en het gebed
heeft voor veel mensen ook een belangrijke plaats in het eigen geloofsleven. Gebed is de
verticale lijn, de verbinding met God. Het kan ervaren worden als een dragende kracht in het
leven. Tegelijkertijd kennen veel mensen ook de ervaring van een onbeantwoord gebed, van
teleurstelling. Tijdens de huiskamerontmoetingen willen we met elkaar in gesprek over gebed:
‘welke betekenis heeft het in uw leven, en in dat van onze kerken?’ In de volgende nieuwsbrief
leest u hier meer over en ook hoe u zich kunt aanmelden.
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 (via
onze website 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).

Uitgelicht: Violenactie op zaterdag 19 maart
Heeft U ook zo’n zin in het voorjaar? Om uw tuin of balkon weer
op te fleuren met allerlei fleurige planten?
Dat komt dan goed uit, want op zaterdag 19 maart verkopen we
weer “violen van de Kerk” op het Batehofplein en het plein voor
gebouw Immanuel. Dit jaar zijn we ook te vinden op het plein bij de
Coop in Hoogmade!
Vanaf 9.30 uur begint de verkoop. De violen zijn ook heel geschikt
om cadeau te geven. De prijs is nog steeds 3 voor € 12,50 en de
opbrengst is natuurlijk voor onze Protestantse gemeente Does en
Wetering!

Uit de kerkenraad
De kerkenraad vergaderde weer op woensdag 23 februari. Deze keer niet online, maar in 't
Kompas in Hoogmade. Maaike Schijf verzorgde de opening met als thema 'tuintje van geluk'.
We lazen uit het bijbelboek Ruth en spraken met elkaar hoe je oog kunt hebben voor het geluk
van een ander.
We keken terug naar de afgelopen weken:
fijn dat er steeds meer kan en dat we meer mensen in de kerkgebouwen zien; de
kerkdiensten online worden ook goed bekeken;
de HA diensten zijn goed verlopen al wordt het samen aan een tafel zitten gemist. We zullen
volgende keer ook weer aanbieden om bij mensen die niet naar de kerk kunnen komen het
HA thuis te vieren;
de actie voor de Voedselbank was een succes.
We keken ook vooruit:
Nu de maatregelen versoepeld zijn kunnen we alle activiteiten weer opstarten. Na de
kerkdiensten gaan we ook weer het gezamenlijk koffiedrinken organiseren.
Veertigdagentijd: het paasproject van de kindernevendienst wordt op beide locaties
aangeboden. Met het oog op de gezamenlijke dienst op 10 april zal ds. Stefan Honing op 5
april een preekvoorbereiding organiseren. Op zondag 10 april (19.00 uur) verzorgt Voices of
Bliss in de Dorpskerk een Paasconcert. In de stille week zijn er op maandag, dinsdag en
woensdag gezamenlijke vespers in de Dorpskerk. Op donderdag kan in de Dorpskerk
worden gekeken naar de Passion en op zaterdag is er een Paaschallenge voor de jeugd.
Huiskamerontmoetingen: deze worden georganiseerd in mei en eind maart zullen de
uitnodigingen worden verstuurd (via nieuwsbrief).
Jaarplan 2022: deze wordt vastgesteld en op de website geplaatst. We constateren dat er
veel te doen is en dat een aantal van onze plannen voor 2022 door zullen lopen in de
komende jaren.
Gemeentebijeenkomsten: nu er weer meer kan, willen we voor de zomer weer
gemeentebijeenkomsten organiseren.
Orgelrestauratie: loopt op schema. We zijn verheugd dat ook de subsidie Klinkend Erfgoed is
toegekend; dit betekent dat het financiele plaatje rond is. Via de nieuwsbrief Vrienden van de
Dorpskerk wordt dit gecommuniceerd.
Kerkelijk werker: we hebben gekeken welke part-time kerkelijk werkers in de regio actief zijn.
Deze zullen we benaderen met de vraag of zij mogelijk geinteresseerd zijn om ook bij ons
aan de slag te gaan. Een andere optie is het inhuren van een kerkelijk werker via de
landelijke organisatie jeugdwerk.info.
Benoeming kerkrentmeesters
De kerkenraad is verheugd dat Arjen Noordam en Jan Uit den Boogaard bereid zijn om
kerkrentmeester te worden. De benoeming zal plaatsvinden in de dienst op zondag 10 april.
Samenwerking Gereformeerde kerk
De subsidieaanvraag voor de begeleiding van Lydia Roosendaal is goedgekeurd. Op 16 maart
is er een gezamenlijke kerkenraadsbijeenkomst in Hoogmade. In het gezamenlijk moderamen is
afgesproken om een stuurgroep te formeren. Van onze kant zullen ds. Stefan Honing, Femke
Kortekaas en Leo Deurloo deelnemen.
Overige punten
De kerkrentmeesters zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe beheerder voor Immanuel
(vanaf 1 april).
Er komen nieuwe naamborden (Pg Does en Wetering) bij beide kerkgebouwen.
Het onlineteam gaat een workshop organiseren voor jongeren die het team willen
versterken.
Het buurtkastje in Woubrugge werkt goed; we besluiten er ook één te plaatsen in Hoogmade.
Op 18 juni is er weer Open Water recreatiedag in Woubrugge. Wij organiseren dan weer een
brocante-, rommel- en boekenmarkt en een aantal andere activiteiten.

TOT SLOT......
sluiten we af met Psalm 20a - Psalmen anders (overgenomen uit nieuwsbrief Petrus PKN). Dit
lied werd gezongen tijdens de Viering voor recht en vrede (2 maart) n.a.v. de gebeurtenissen in
Oekraïne. U kunt het ook hier beluisteren.
God zij nabij
God zij nabij, als de tijd van crisis komt,
ja, Jacobs God zij je kracht en schild.
Vanuit het heiligdom, vanuit Zijn huis
zij God je redding in tijden van nood.
Dat God gedenkt alle offers die je brengt,
behagen schept in je toewijding.
Jouw diep verlangen beantwoordde God
en al je plannen, zij komen uit.
Ik weet het nu: God de Ene is de Heer,
bevrijdt omdat Hij partijdig is.
Vanuit de hemelen antwoordt mijn God,
bevrijding brengt Hij met sterke hand.
Op oorlogstuig, op geweld vertrouwen zij,
geloof in God is al wat ons steunt.
Machtigen struikelen, storten ineen,
maar wij staan op en wij houden stand.

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.

