
Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge 

 

13 maart 9:30  ds. S.C. Honing 

20 maart 9:30  ds. S.C. Honing 

 

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade 

13 maart 10:00  ds. C. Bakhuis, Abbenes 

20 maart 10:00  Diaken A. van Aarle, Langeraar 

 

Vieren en doen.  

 

Vierplek Woubrugge. Komende zondag hoop ikzelf voor te gaan. We lezen dan Matteüs 

27:11-26. Om 11:00 uur begint dan de Experience, daarover leest u hieronder meer. De 

week daarna, op zondag 20 maart, hoop ik ook weer voor te gaan. Die ochtend was ik van 

plan om het in het kader van de werken van de barmhartigheid te hebben over het werk van 

de naakten kleden, maar vanwege de huidige situatie wil ik het  hebben over het werk van 

de vreemdelingen herbergen. We lezen een stukje uit Matteüs 25 en daarnaast nog een 

andere tekst, maar dat weet ik op het moment nog niet. We zullen dit werk in de komende 

periode veel in praktijk gaan brengen. 

 

Vierplek Hoogmade. Komende zondag hoopt ds. Bakhuis bij ons voor te gaan en de zondag 

daarop komt diaken van Aarle. Goede diensten! 

 

Experience. 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? 

 

Gesprekken rondom ongemakkelijke teksten. 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! In het komende kerkblad leest u het thema van de 

aankomende keer.  

 

Dorpsleerhuis Woubrugge. 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  

 

Preekvoorbereiding. 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 mij, wat valt je op, wat spreekt aan, wat schuurt, welke 

boodschap neem ik hieruit mee? Kortom een uur-anderhalf uur lang met elkaar in gesprek 

over de tekst waar de zondag daarop uit gepreekt word. We ontmoeten elkaar op dinsdag 5 

april om 10:00 uur in gebouw Immanuël, en we lezen dan Matteüs 27:38-44. 

 

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?’ 

We vinden het fijn dat het weer mogelijk is en ook dat dit jaar het Kerkje aan de Does 

meedoet. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging! 

 

Violenverkoop 19 maart 2022. 

Heeft U ook zo’n zin in het voorjaar?  Waarbij we de tuin of het balkon weer kunnen 

opfleuren met allerlei bloeiende planten? 

Daarom gaan wij op zaterdag 19 maart weer “violen van de Kerk” verkopen op het 

Batehofplein en het plein voor Immanuel, Kerkstraat. Maar dit jaar ook 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 de Pg Does en 

Wetering. 

 

Graag tot de 19e! 

 

Omzien naar elkaar.  

 

Vluchtelingen in Woubrugge. Vorige week hebben wij door de eigenaar het pand van 

Keessen (aan het begin van de Kerkstraat) aangeboden gekregen voor vluchtelingenopvang. 

Samen met de eigenaar zijn we op dit moment (ik schrijf dit op maandagochtend) bezig om 

het pand gereed te maken. Het is heel bemoedigend en hartverwarmend dat ervanuit het 

dorp en de kerk zulke positieve reacties op komen. In de komende tijd zullen we uw hulp 
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hard nodig hebben! Afgelopen zondag is er na afloop van de dienst al een informatie-update 

gegeven in de kerk. In de nieuwsbrief van deze week leest u ongetwijfeld ook meer. Via 

facebook hopen we ook geregeld updates te geven. 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 

 

Bestuur en Beleid.  

 

Bericht van de diaconie. Op 20 maart is er weer een preek in de serie “werken der 

barmhartigheid”. Door de verschrikkelijke oorlogssituatie in Oekraïne zal deze preek gaan 

over het herbergen van vreemdelingen. Zoveel vrouwen en kinderen op de vlucht voor het 

oorlogsgeweld en de mannen worden opgeroepen om te vechten, het voelt zo dichtbij. Deze 

diaconale collecte zal bestemd zijn voor Kerk in Actie: Oekraïne. Met onze financiële hulp zijn 

ze het meest geholpen, daarmee kunnen de hulporganisaties goederen kopen voor alle 

mensen op de vlucht. U kunt uw gaven overmaken naar de rekening van de diaconie, dan zal 

de opbrengst door de diaconie worden verdubbeld. 

 

Bedankt. Op huisbezoek ontving ik 25 euro voor de kerk en eveneens 25 euro voor de 

diaconie. Via het Kerkje aan Does kwam ook nog een gift van 50 euro binnen. 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 
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