De tweewekelijkse nieuwsbrief van Protestantse
gemeente Does en Wetering

Bekijk de webversie

Beste gemeenteleden,
We zitten midden in de veertigdagentijd op weg naar Pasen. Komende zondag 27 maart is er
een bijzondere dorpsleerhuisactiviteit in de Dorpskerk van Woubrugge die daar goed bij past.
Ds. Adri van der Wal uit Hoofddorp neemt ons mee op reis door de kunst waarin het verhaal van
Pasen centraal staat. De titel van zijn presentatie is “Jezus’ lijdensweg en opstanding in de
kunst”. We kennen ds. Adri van der Wal als een boeiende verteller en echte kunstliefhebber, dus
zeker de moeite waard om hierbij te zijn. We beginnen om 15.00 uur. Heel fijn als u zich van te
voren wilt aanmelden (zie verderop in de nieuwsbrief), maar mocht u zondag opeens denken: ik
ga toch.... De Dorpskerk heeft genoeg zitplaatsen. We hopen u te zien!!
Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief of wilt u iets aan ons kwijt? Mail dan naar
scriba@pgdoesenwetering.nl

KERKDIENSTEN 4e en 5e zondag veertigdagentijd
Kerkdienst Dorpskerk 27 maart; 9.30 uur
Voorganger: Ds. D. Verboom (Rijnsburg)
Organist: Jan Roeleveld
Koster: Wilco van Termeij
Welkom: Marianne Pont en Coby Hoogerbrugge
Oppas: Janneke van Wouwe en Vera Hijzelendoorn
KND: Nathan en Tobiah de Rijk
Bloemendienst: Marjanne Boer
Midden in de 40-dagentijd willen we luisteren naar Johannes 18, waarin we zien dat Jezus de
goede Herder is, die bij dreigend gevaar voor de zijnen gaat staan en hun vrije aftocht afdwingt.
Het betekent wel dat Hij zo zijn eigen leven geeft. Maar voor het zover is, laat Hij eerst wel
merken dat Hij niet alleen mens is, maar ook God, bekleed met macht en majesteit bij wie wij
ons veilig mogen weten.
Goede zondag gewenst en van harte welkom in de kerk! Ds. Dik Verboom
Kerkdienst Kerkje aan de Does 27 maart; 10.00 uur
Voorganger: mevrouw Annie Vermeij (Boskoop)
Organist: Jennie Verweij / Tiny Nijhoff
Koster: Piet v/d Geest
Kerkdienst Dorpskerk 3 april; 9.30 uur
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Organist: Kees Spaans
Koster: Piet Verboom
Welkom: Teun en Corry van der Eijk
Oppas: Renske Grandia en Corinne Roosemalen
KND: Pauline Lekx en Nine Zandstra
Bloemendienst: Wilco van Termeij
Kerkdienst Kerkje aan de Does 3 april 2022; 10.00 uur
Voorganger: Ds. Jan Hulzebosch (Alphen aan den Rijn)
Organist: Bob Koorn
Koster: Jan Uit den Boogaard
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
We lezen in Gods Woord dat mensen Jezus verkeerd
beoordelen en Hem daardoor veel pijn doen. Zijn
vijanden zien in Hem een gevaar voor het goede.
Anderen die in Hem willen geloven als Verlosser (met
vallen en opstaan) bewijzen Hem eer en geven Hem
moed. Door wat we lezen, leren ook wij Christus kennen
en wordt aan ons de vraag gesteld: Ken je Mij?
Is Hij alleen een slachtoffer van een onrechtvaardige
wereld? Blijft het daarbij? Jezus is meer dan dat; in Hem
herkennen we God zelf die trouw is voor altijd. Hij is onze
Verlosser! Zie je dat als je naar Hem kijkt? Zie je de liefde van Hem die altijd en overal bij je wil
zijn, de liefde die zelfs tot in de dood gaat.
Zondag 27 maart: Thema: Kies je voor Mij?
Het symbool van deze week is een weegschaal. Dat beeld gebruiken we ook wel eens als we
moeten kiezen, als we ‘afwegen’ wat we moeten doen. Je legt de voordelen in het ene schaaltje
en de nadelen aan de andere kant en je kijkt wat meer weegt, zwaarder is. Zo beslis je wat het
beste is.
Zondag 3 april: Thema: Hoe kijk je naar Mij?
Het symbool van dit verhaal is een doornenkroon. Geen prachtige kroon van goud versierd met
edelstenen, maar verschrikkelijk stekelige takken in elkaar gevlochten tot een krans. Niet eervol
voor een koning en zeker niet verdiend. Toch draagt Jezus die. Deze week kijken we naar Hem
als onze Koning, die alles voor ons overheeft.

COLLECTEN
Datum
Zondag 27 maart
Zondag 3 april

Collectedoel
Kerkrentmeesters
Kerkrentmeesters

Collectedoel
Predikantsplaats
Energie gebouwen

Deurbussen
Antje Oosterkamp / Interserve*
Antje Oosterkamp / Interserve*

* 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 13 maart zijn met een hartelijke groet van
de gemeente gebracht bij familie Van Eldik (eigenaar pand Keessen).
De bloemen van zondag 20 maart zijn met een bemoedigende groet
gegaan naar Leo en Josina Deurloo.
Bloemen Kerkje aan de Does
Op zondag 13 maart zijn de bloemen met een hartelijke groet
gegaan naar Marc Koning die jherstellende is van een operatie. De
bloemen van zondag 20 maart zijn meegegeven aan organist Willem
van Egmond en zijn vrouw. Heel fijn dat hij af en toe wil komen
spelen, ook nu hij in Kampen woont.
Jarigen 80+
30 maart: mevrouw G. Westmaas-Rosenboom (Vrouwgeestweg 40, 2481 KN) – 84 jaar
30 maart: de heer S. van der Endt (Van Fenemalaan 28, 2355 AK) – 91 jaar
4 april: de heer C.E. Rijlaarsdam (Boddens Hosangweg 84, 2481 LA) – 81 jaar
9 april: de heer D.C. Groot (Dokter Nooterstraat 15, 2481 AV) – 86 jaar
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Huwelijksjubileum
Levien en Bertie Scheele (Sterrenkroos 15, 2481 CM) zijn op 29 maart vijftig jaar getrouwd. Wij
feliciteren hen van harte met dit mooie jubileum!
Bedankt
Van Leo en Josina Deurloo ontvingen we het volgende bericht: “Hartelijk dank voor de bloemen
van de kerk die we mochten ontvangen als blijk van medeleven bij het overlijden van de broer
van Josina.”

HET WOORD IS AAN*…… Aukelien
Gorter-Lekkerkerker
Wie is Aukelien Gorter-Lekkerkerker?
Ha allemaal! Ik ben 30 jaar en opgegroeid in Andijk, een
dorpje aan het IJsselmeer. Als mensen mijn naam horen,
denken ze vaak dat ik wortels heb in Friesland of
Groningen. Ik ben vernoemd naar mijn Friese oma Aukje.
Vorig jaar oktober ben ik getrouwd met Joost en we
wonen in Alphen aan den Rijn. Ik heb 7 jaar met veel
plezier op verschillende plekken in Amsterdam gewoond.
Voor mijn werk kom ik nog veel in Amsterdam en dat vind
ik erg leuk. Ik heb gewerkt als begeleider in een
crisisopvang voor dakloze gezinnen van Timon en sinds
vorig jaar werk ik in het ambulante team met gezinnen die
de stap vanuit een voorziening naar begeleid wonen
kunnen maken. Ik vind het mooi om een periode met
gezinnen op te trekken en ik ben met regelmaat onder de
indruk van hun veerkracht. Naast mijn werk vind ik het
heerlijk om hard te lopen. Dat kan goed hier in de polder. En ik houd van creatief bezig zijn
zoals naaien en haken. Van lezen, wandelen, vrienden ontmoeten en van avontuur, kan ik ook
genieten.
Over welk onderwerp praat je het liefst?
Als ik thuis kom uit mijn werk, klets ik de oren van Joost’ hoofd over mijn belevenissen van de
dag. Het hangt er vanaf wie ik tegenover me heb zitten en wat me bezig houdt.
Vraag van Stefan Honing: 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?
Dit vind ik een uitdagende vraag. Wat mij opvalt is de vriendelijkheid en gastvrijheid die ik zowel
bij Hoop voor Noord, als hier in Woubrugge ervaar en het geloof in God dat ons verbindt.
Van wie zou jij iets willen weten en heb je nog een specifieke vraag voor deze persoon?
Van Corrie van Leersum. Een aantal maanden geleden las ik dat u 55 jaar getrouwd bent. Hoe
kijkt u daar op terug en wat is uw geheim voor een goed huwelijk?
* 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
Met veel vrijwilligers van binnen en buiten de kerk is het gelukt om het
gebouw “Keessen” te veranderen in een opvanglocatie voor
vluchtelingen. Ook wat betreft verbruiksartikelen en inrichting van het
pand hebben de inwoners van Woubrugge en soms verre omgeving
zich van een vrijgevige kant laten zien.
Nu het aantal vluchtelingen in het pand toeneemt en de aandacht zich meer gaat richten op de
exploitatie van het gebouw en het welbevinden van de bewoners, komen we voor nieuwe
uitdagingen te staan. Behalve dat we ook in financieel opzicht de opvang draaiende moeten
houden, is er bijvoorbeeld ook 24 uur per dag, 7 dagen per week de aanwezigheid nodig van
iemand die een oogje in het zeil houdt en in noodsituaties kan handelen. Als u aan dat laatste
wilt meewerken, kunt u zich opgeven via vluchtelingenwoubrugge@gmail.com
Dank aan alle vrijwilligers en gulle gevers!
Opbrengst violenactie
Op zaterdag 19 maart zijn er in onze dorpen weer heel veel 'violen van de kerk' verkocht! Heeft
u het gemist? U kunt nog tot 1 april terecht bij boerderijwinkel Van Rijn, maar....op=op. We
hopen de opbrengst bekend te maken in de volgende nieuwsbrief. Veel dank aan iedereen die
geholpen heeft bij deze actie!
Terugblik Experience 13 maart
We kijken terug op een mooie Experience. We begonnen zoals altijd met koffie drinken voor de
dienst zodat je alvast bijgekletst bent.
Daarna begon de dienst en mochten de kinderen mee spelen met een muziekinstrumentje
tijdens het lied ‘Maak een vrolijk geluid voor de Heer’. Verder zongen we liederen met een
toegankelijke tekst die dit keer werden begeleid door een piano. Via mentimeter op je mobiel
(mentimeter is een tool waarmee je vragen of quizzen kunt voorleggen aan je publiek), konden
de kinderen mee doen met een quiz. Daarna mochten ze beneden verder werken aan het
kindernevendienstproject.
Boven in de kerkzaal werd een bijbeltekst gelezen uit de NBV21. Met daarna een interactieve
overdenking via mentimeter, waarbij je antwoord mocht geven op vragen.
We sloten de dienst weer af met koffie/thee en limonade en een krentebol voor de kinderen.
We kijken uit naar de volgende dienst! Wytske Deurloo

Rock Solid en Solid Friends op 26 maart
De jongeren van beide clubs hebben op 26 maart hun jaarlijkse bowlingavond. Dat wordt vast
weer een gezellige boel!
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 vijf euro, 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)
Catechese op 28 en 31 maart, 4 en 7 april
De komende maandagen is er steeds tienercatechese van 19.30 uur tot 20.30 uur in gebouw
Immanuël. De basiscatechese is op de donderdag om 16.00 uur, ook in gebouw Immanuël.
Koffie inloop op 29 maart
Op dinsdagmorgen 29 maart bent u vanaf 10.00 uur van harte welkom in ’t Kompas voor een
kop koffie en gezelligheid.
Gesprekken rondom ongemakkelijke teksten op 30 en 31 maart
De vorige keer hebben we het gehad over misschien wel de meest ongemakkelijke tekst uit de
Bijbel. Het was een verdiepende ervaring, desondanks bleef de tekst ook nog wel schuren. De
komende data zijn woensdagavond 30 maart in Immanuël, donderdagochtend 31 maart in ’t
Kompas. Dinsdagavond 26 april in Immanuël en donderdagochtend 28 april in ’t Kompas. Ten
slotte ook woensdagavond 1 juni in Immanuël en donderdagochtend 2 juni in ’t Kompas. De
avonden beginnen steeds om 20.00 uur, de ochtenden om 10.00 uur. Van harte welkom, ook als
je nog niet eerder bent geweest!
De komende keer op 30 en 31 maart willen we het hebben over het thema ‘vrijheid en
tolerantie’, hierbij kijken we in ieder geval naar Matteüs 5:17-20 en Romeinen 14:1-12. Ds.
Stefan Honing
Friends Unlimited op 1 april
De jongeren van Friends Unlimited hebben weer clubavond op vrijdag 1 april in gebouw
Immanuel. De clubleden zijn welkom om 19.30 uur.
Preekvoorbereiding op 5 april
Op zondag 10 april hebben we een gezamenlijke dienst in de Dorpskerk. Het lijkt mij mooi om
van te voren met elkaar de tekst eens door te spreken. Wat betekent deze tekst volgens jou, wat
valt je op, wat spreekt aan, wat schuurt, welke boodschap neem je hieruit mee? Kortom een
uur-anderhalf uur lang met elkaar in gesprek over de tekst waar de zondag daarop uit gepreekt
wordt. We ontmoeten elkaar op dinsdag 5 april om 10.00 uur in gebouw Immanuël, en we lezen
dan Matteüs 27:38-44. Ds. Stefan Honing
PASSIE 2022 op zondag 10 april
Op zondagavond 10 april 19.00 uur bent u van harte welkom in de Dorpskerk voor PASSIE
2022 - de weg van het donker naar het licht - door Voices of Bliss. Onder muzikale leiding van
Theo Griekspoor en Mari'an van Loon brengt Voices of Bliss mooie liederen ten gehore die u
meenemen in de verbeelding van Jezus' lijden en sterven.
Koffieochtend op 12 april
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!
Huiskamerontmoetingen 2022 - aanmelden kan t/m 16 april!
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?’ Via deze link komt u bij de
uitnodigingsbrief en het aanmeldformulier. Van harte welkom!
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).

Deze maand hebben we het over een Nederlandse componist, bij ons bekend als dé
Kerkmusicus uit de twintigste eeuw: Frederik August Mehrtens (1922 – 1975).
Hij was een Nederlandse musicus en componist van kerkmuziek. Ging in 1948 studeren aan het
Amsterdams Conservatorium: orgel en kerkmuziek. Daarnaast was hij zijn hele leven
schoolmusicus en docent hymnologie en liturgiek. Bekend van hem zijn o.a. de zondagavond
zangdiensten die hij samen met de dichter Willem Barnard organiseerde. In die tijd bloeide het
Nederlandse Kerklied op.
‘Alles wat over ons geschreven is’ (Gez.536/556. WK. 139)
Het is een lied dat gaat over de opgang. Een lied voor de veertigdagentijd. De 2e tekst is
specifiek voor de ‘Stille Week’. Het ritme van het lied is in al zijn vrijheid gegrond op een
tweeledige kern. Dus ritmisch en melodisch stuwend. Voor het vinden van de melodie, schrijft
Frits Mehrtens, hebben de zinnen van strofe 3 de belangrijkste betekenis gehad. “Gij waart
ons/Gij zult ons niet ontbreken/Gij Hogepriester”. Dat driemaal ‘Gij‘ die aan de ene kant bindend
was voor het begin van de vierde regel. Ik ervaarde dat als de opmaat. ‘Gij Hogepriester’ – dáár
moest de melodie haar hoogste punt bereiken. Luister vooral hoe dit wordt verklankt in de
verschillende versies. Dat kan via deze link. De teksten zijn van Willem Barnard.
Hartelijk groet, Johan van Oeveren

TOT SLOT......
sluiten we af met woorden van Henk Jongerius (overgenomen van petrus.protestantsekerk.nl)
Een gedicht bij de Veertigdagentijd.
Kom naar het levend water,
kom naar de bron:
leer valse schijn verlaten
en keer je om.
Ik ben het levend water,
ik ben de bron:
leer je op mij verlaten
en zie niet om!
Wie zoekt om God te eren,
Hart van bestaan
zal in mijn daden lezen
de Ene Naam.
Wie aarde gaat bewerken
leert met geduld
de groeikracht op te merken
die haar vervult.
Leven wordt je gegeven,
Adem en Geest;
dood zul je niet meer vrezen,
zowaar ik leef.

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.

