De tweewekelijkse nieuwsbrief van Protestantse
gemeente Does en Wetering

Bekijk de webversie

Beste gemeenteleden,
Deze dagen leven we toe naar Pasen, het feest van de opstanding. In de Stille Week is er
vrijwel elke dag een activiteit of dienst in één van onze gebouwen. We zijn heel blij dat dat dit
jaar weer kan!
Komende zondagavond is er een muzikale avond, Passie 2022, in de Dorpskerk, die wordt
verzorgd door Voices of Bliss. Op maandag-, dinsdag- en woensdagavond worden er door de
gezamenlijke kerken vespers georganiseerd. Deze keer in de Dorpskerk. Op Goede Vrijdag
kunt u in de middag terecht in het Kerkje aan de Does: daar hangen veertien kruisweg staties
die u kunt bekijken en om 15.00 uur is er een gebedsmoment. 's Avonds en op Paasmorgen zijn
er diensten in beide kerkgebouwen. We hopen u te mogen ontmoeten!
In deze nieuwsbrief vragen we ook uw aandacht voor de vluchtelingenopvang in Woubrugge.
Velen van u zijn hier op één of andere manier bij betrokken en met elkaar proberen we een
veilige plek te realiseren voor de mensen die gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld in Oekraine.
De Stichting is nu nog op zoek naar vrijwilligers / toezichthouders en naar donateurs. U helpt
toch ook mee?
Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief of wilt u iets aan ons kwijt? Mail dan naar
scriba@pgdoesenwetering.nl

KERKDIENSTEN
Kerkdienst Dorpskerk 10 april; 9.30 uur: 6e zondag veertigdagentijd; gezamenlijke dienst
Benoeming kerkrentmeesters Arjan Noordam en Jan Uit den Boogaard
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Organist: Jan Roeleveld
Koster: Arjan van de Velde
Welkom: Wilco en Tonja van Termeij
Oppas: Rita van Rijn en Marja van de Vechte
KND: Liesbeth en Chris Hijzelendoorn
Bloemendienst: Gerrie Verboom
Vesper Dorpskerk 11 april; 19.15 uur
Voorganger: mevrouw Marjo Hoogenbosch
Organist: Kees Spaans
Koster: Rob Vrijenhoek
Vesper Dorpskerk 12 april; 19.15 uur
Voorganger: Ds. Carolina Koops-Verdoes
Organist: Kees Spaans
Koster: Leen van Wouwe
Vesper Dorpskerk 13 april; 19.15 uur
Voorgangers: de heer Levien Scheele en ds. Stefan Honing
Organist: André van ’t Wout
Koster: Marten den Boer
Goede Vrijdag
Middaggebed Kerkje aan de Does 15 april; 15.00 uur
Voorgangers: mevrouw Marjo Hoogenbosch en ds. Stefan Honing
Kerk open vanaf 14.00 uur i.v.m. bekijken van 14 staties
Kerkdienst Dorpskerk 15 april; 19.30 uur: Viering maaltijd van de Heer
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Organist: Kees Spaans
Koster: Peter Buis
Welkom: Marc van der Leij en Cees Kroon
Bloemendienst: Liesbeth Hijzelendoorn
Kerkdienst Kerkje aan de Does 15 april; 19.30 uur: Viering maaltijd van de Heer
Voorganger: Ds. N. Paap (Vlaardingen)
Organist: Ronald Mulder
Koster: Agaath van der Beek
Pasen
Kerkdienst Dorpskerk 17 april; 9.30 uur
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Organist: Johan van Oeveren
Koster: Teun van der Eijk
Welkom: Marianne Jekel en Jeanne Grandia
Oppas: Jessica en Sophia Noordam
KND: Corriena Bergsma en Tobiah de Rijk
Bloemendienst: Janneke van Wouwe
Kerkdienst Kerkje aan de Does 17 april; 10.00 uur
Voorganger: mevrouw Gretha Bregman-Hoving
Organist: Bertus Kanis
Koster: Arie Stigter
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
Het is nu echt bijna Pasen. We horen komende weken
spannende verhalen. Er gebeuren wonderlijke dingen als
Jezus sterft. Weten jullie er een paar? Inderdaad, er is
een aardbeving, de hoofdman roept uit dat Jezus Gods
Zoon is, het voorhangsel in de tempel scheurt van boven
naar beneden, en gestorven gelovigen staan op. En wat
gebeurt er met het lichaam van Jezus…
Zondag 10 april: Thema: Heb je nog hoop voor Mij?
Jezus dood lijkt zijn einde, net als voor ieder ander mens.
En toch… in het sterven en begraven maakt God alles heel! Jezus’ woorden over zijn
opstanding bieden zijn leerlingen geen hoop in deze dagen. De Farizeeërs willen ze niet
geloven. Komt er een vervolg? Durven wij geloven dat de dood niet sterker is dan God? Hebben
wij nog hoop voor Jezus?
Zondag 17 april: Thema: Leef je mee met Mij?
Zie je dat, een opkomende zon, teken van een nieuwe dag! Het licht heeft het duister
overwonnen. Het is Pasen! God roept zijn Zoon tot leven. Hij vraagt ons; 'Leef je mee met Mij?'
Ga je mee op weg in het licht van Pasen? Je leven laten kleuren met hoop en geloof, leven met
toekomst dankzij Hem!

COLLECTEN
Datum
Zondag 10 april
Vrijdag 15 april
Zondag 17 april

Collectedoel
Kerkrentmeesters
Diaconie*
Kerkrentmeesters

Collectedoel
Onderhoud gebouwen
Kerkrentmeesters
Predikantsplaats

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

* De diaconale collecte op Goede Vrijdag is bestemd voor Woord en Daad. Woord en Daad
werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede. Wij
steunen een project in Noord-Benin. Samen met lokale partners en inwoners van Sinendé is
Woord en Daad aan de slag gegaan om een gemeenschap van sterke gezinnen te krijgen.
Ouders worden gestimuleerd om hun kinderen naar school te sturen, waar zij goed christelijk
onderwijs krijgen en lessen in ondernemerschap. En verder worden in dit project boeren
getraind, zodat zij hun oogst kunnen vergroten en zo het schoolgeld kunnen betalen voor hun
kinderen.
** 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.

Lief en leed uit de gemeente
Bloemen Dorpskerk
De bloemen van zondag 27 maart zijn met een bemoedigende groet
gebracht bij mevrouw Rita van Rijn-Oppelaar. De bloemen van zondag
3 april zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegaan naar heer
en mevrouw Eef en Truus van der Horst.
Bloemen Kerkje aan de Does
Op zondag 27 maart zijn de bloemen met een hartelijke felicitatie
gegaan naar de heer van der Endt. De bloemen van zondag 3 april
waren voor mevrouw Ineke van Zwieten met een hartelijke felicitatie
voor haar verjaardag.
Jarigen 80+
9 april: de heer D.C. Groot (Dokter Nooterstraat 15, 2481 AV) – 86 jaar
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!

HET WOORD IS AAN*…… Corrie van
Leersum-Buis
Wie is Corrie van Leersum-Buis?
Ik ben geboren in januari 1946 en opgegroeid aan de
rand van Woubrugge bij het watergemaal aan de
Woubrugseweg. Ik heb 2 broers: Gert en Peter; zij wonen
ook in Woubrugge.
Ik heb op de kappersschool in Leiden gezeten en daarna
5 jaar gewerkt in een kapsalon in Nieuwkoop. In
december 1966 ben ik getrouwd met Mees. We hebben 2
kinderen en 4 kleinkinderen waarvan de oudste alweer 23
jaar is en de jongste 10 jaar. We hebben altijd in
Woubrugge gewoond en we zijn nauw betrokken bij onze
Dorpskerk. Nu we ouder geworden zijn, wonen we alweer 5 jaar in een prachtig appartement
“Swarte Swanen”.
Over welk onderwerp praat je het liefst?
Over tuinieren. Ik ben gek op bloemen, planten en de natuur. Daar kan ik enorm van genieten.
Ook praat ik graag over de vakanties naar Oostenrijk.
Vraag van Aukelien Gorter-Lekkerkerker: 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?
We zijn ontzettend dankbaar en blij dat we dat mochten vieren. Vertrouwen in elkaar hebben is
het belangrijkste. Samen alles delen in blijdschap en verdriet.
Van wie zou je iets willen weten en heb je een specifieke vraag voor deze persoon?
Ik ben wel benieuwd naar Johan Brunt. Al geruime tijd kom je trouw met je moeder in de kerk. Ik
zou graag willen weten wat voor opleiding je hebt gedaan, wat voor werk je momenteel doet en
waar je woont.
* 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
Het aantal vluchtelingen op de opvanglocatie in
Woubrugge groeit gestaag. We zijn dankbaar dat we
mensen die soms alles zijn kwijtgeraakt en
verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt een veilig
onderkomen kunnen bieden.
Nu we steeds meer zicht krijgen op de exploitatie van het
gebouw wordt ook steeds duidelijker voor welke vaste
lasten we komen te staan. Van het leefgeld dat de
vluchtelingen krijgen, kunnen de vluchtelingen zelf hun
boodschappen doen voor hun dagelijkse behoeften. Anders ligt het voor de kosten van
nutsbedrijven en wifi. Om die reden zijn wij op zoek naar donateurs die bereid zijn bij te dragen
in die kosten.
Wilt u donateur worden? Heel graag! Geef u dan op via vluchtelingenwoubrugge@gmail.com en
vermeld in de mail uw naam, adres en het bedrag dat u per maand wilt overmaken. Voorlopig
gebruiken wij hiervoor de (ANBI)rekening van de diaconie Pg Does en Wetering (NL29 RBRB
0695 9487 09 ten name van: Hervormde Gemeente Woubrugge Diaconie). Alvast bedankt!
Daarnaast zijn we nog op zoek naar vrijwilligers/ toezichthouders voor de opvanglocatie. Deze
vrijwilligers zorgen voor een veilig gevoel, zijn aanspreekpunt en schakelen, als het nodig is,
hulp in. Uiteraard staat u er niet alleen voor en daarom vormen we met elkaar een team van
vrijwilligers. Wij zoeken toezichthouders voor 24 uur per dag, dus zowel voor overdag als 's
nachts. Je kunt je opgeven voor een tijdvak vanaf vier uur per dag. Aanmelden kan via
vluchtelingenwoubrugge@gmail.com
Voor updates kunt u ook terecht op onze facebook pagina.
Bericht van de kerkenraad
Door de fusie zijn we als Protestantse gemeente Does en Wetering een middelgrote gemeente
geworden. In principe kunnen we ons een fulltime predikant en een kerkelijk werker voor 8 uur
per week veroorloven. En daar is ook genoeg werk voor! Jammer genoeg heeft onze zoektocht
naar een kerkelijk werker tot nu toe nog geen resultaat opgeleverd en dat betekent in de praktijk
dat ds. Stefan Honing die taken erbij doet. Dat is op de langere termijn natuurlijk niet wenselijk.
Als kerkenraad hebben we besproken wat we hieraan kunnen doen. In de eerste plaats gaan
we breder kijken hoe we de vacature (tijdelijk) kunnen oplossen: mogelijk door iemand aan te
trekken met een onderwijsachtergrond, door voor bepaalde werkzaamheden een zzp’er in te
huren en te bezien of een emeritus predikant iets kan doen in onze gemeente. Daarnaast zullen
we sommige dingen op een wat lager pitje moeten zetten. Een voorbeeld hiervan is dat we dit
voorjaar niet zullen starten met een nieuwe Alpha cursus. Ds. Stefan Honing heeft gezegd zijn
werkzaamheden meer te prioriteren. Hij gaat bijvoorbeeld een telefonisch spreekuur
introduceren (op dinsdagmorgen 9.00-11.00 uur) waarop hij bereikbaar is voor gemeenteleden.
Dus wilt u de predikant spreken, dan graag bij voorkeur bellen op dinsdagmorgen. Uiteraard
kunt u ook een mail sturen. Voor dringende zaken kunt u natuurlijk ook op andere dagen bij hem
terecht. Heeft u ideeën over hoe de vacature kerkelijk werker zou kunnen worden ingevuld of
andere suggesties die zouden kunnen helpen, dan horen we dat graag
(scriba@pgdoesenwetering.nl)!
Opbrengst violenactie
Op zaterdag 19 maart hebben we onze jaarlijkse violenactie gehouden. Al deze 'violen van de
kerk' hebben het mooie bedrag van € 6653,- opgebracht. Veel dank aan iedereen die heeft
meegeholpen!
Beheer kerkelijke gebouwen Woubrugge
De kerkrentmeesters zijn verheugd te kunnen melden dat Truus Lekkerkerker bereid is om
Jolanda Kliffen, als beheerder van de kerkelijke gebouwen in Woubrugge, op te volgen. We zijn
heel blij dat Truus dit wil doen en wensen haar veel succes en plezier bij deze taak.
Wij danken Jolanda voor al het werk dat zij voor ons heeft gedaan en wensen haar al het goede
toe in de volle aandacht die zij nu aan haar familie kan besteden.
Samenwerking Protestantse gemeente Does en Wetering en Gereformeerde Kerk
Woubrugge
Op woensdagavond 16 maart kwamen beide kerkenraden bij elkaar o.l.v. gemeenteadviseur
Lydia Roosendaal. Zij begeleidt ons in het proces van het onderzoeken van de mogelijkheden
van een gezamenlijke toekomst voor een vitale protestantse kerk in Woubrugge en Hoogmade
op wensen en haalbaarheid met het oog op de kerk en dorpen. We zijn al een poosje gaande
met het onderzoeken en het proces tot samengaan – via intensieve samenwerking – is in gang
gezet.
De bijeenkomst op 16 maart had als thema “in gesprek over (cultuur)verschillen en
gezamenlijke basis.” We hebben in een open sfeer met elkaar gesproken over waar verschillen
in inzicht en beleving liggen, waar zorgen en teleurstellingen liggen, waar ons verlangen en
onze vreugde ligt. Er was ruimte om elkaar te bevragen en de ander van binnen uit te begrijpen.
We bespraken deze vragen niet om erin te blijven hangen maar om ‘op te ruimen’ en de weg vrij
te maken om samen de weg naar de toekomst te gaan. Op een later moment willen we ook voor
gemeenteleden bijeenkomsten houden o.l.v. Lydia Roosendaal.
Het gezamenlijk moderamen heeft een stuurgroep ingesteld. Vanuit de Gereformeerde Kerk
zitten Iwan de Kok, Berend Schilstra en ds. Carolina Koops-Verdoes in de stuurgroep en vanuit
de Protestantse gemeente Leo Deurloo, Femke Kortekaas-Swagerman en Rita Lekx. Zij gaan
een voorgenomen intentiebesluit voorbereiden. Het intentiebesluit is een bestuurlijk gedragen
voorstel tot het samengaan van de Protestantse gemeente Does en Wetering en de
Gereformeerde Kerk Woubrugge. Dit voorstel zal eerst in de kerkenraden besproken worden.
Daarna zal het ook op gemeenteavonden in beide gemeenten, waarschijnlijk in mei, besproken
worden. Op deze gemeenteavonden zal ook het proces tot nu toe verder worden toegelicht. Na
deze gemeenteavonden wordt een definitief intentiebesluit door de kerkenraden genomen en
kunnen verdere stappen ondernomen worden. De stuurgroep zal hiervoor een plan van aanpak
maken. Later in het proces wordt een definitief besluit genomen, na het kennen en horen van de
gemeenten. We zullen u gaandeweg het proces op de hoogte houden. Heeft u vragen, dan kunt
u contact opnemen met de leden van de stuurgroep. Namens de stuurgroep, ds. Carolina
Koops-Verdoes

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. U kunt ook rechtstreeks meekijken
via kerkdienstgemist. Terugkijken kan alleen gedurende de Stille Week.
Tiener catechese op 11 april
Dit is alweer de laatste bijeenkomst van het seizoen. De tieners zijn welkom om 19.30 uur in
gebouw Immanuel.
Koffieochtend op 13 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!
Friends Unlimited op 17 april
Op zondag 17 april om 17.30 uur komen de jongeren van Friends Unlimited weer bij elkaar in
gebouw Immanuel. Eerst wordt er samen gekookt en daarna is er een programma.
Koffie inloop op 19 april
Op dinsdagmorgen 19 april bent u vanaf 10.00 uur welkom in ’t Kompas voor een kop koffie en
een praatje.
Bijbelkring Johannes op 19 april
De volgende Bijbelkring over Johannes is op dinsdag 19 april. We komen van 10.00-11.30 uur
bij elkaar in de kerkenraadskamer van de Gereformeerde Kerk en lezen vanaf Johannes 13.
Verschillende vertalingen komen aan bod, we bespreken de Bijbeltekst en onze vragen met
elkaar. Voorbereiding is niet nodig. Wie mee wil lezen is van harte welkom. Ds. Carolina KoopsVerdoes
Dorpsleerhuis op 21 april
Door het Dorpsleerhuis wordt op 21 april om 20.00 uur de film Lore, een oorlogsdrama,
vertoond in gebouw Immanuel.
Het scenario van deze film is een bewerking van het boek “The Dark Room” van Rachel
Seiffert. Lore is een meisje van veertien als haar ouders (fervente nazi-aanhangers) gevangen
gezet worden na het ineenstorten van het Duitse front in 1945. Daardoor staat ze alleen in de
zorg voor haar broertjes en zusjes. Alleen het huis van hun grootmoeder kan hen een veilige
plek bieden, maar dat huis ligt 900 km noordwaarts. Tijdens hun tocht naar hun grootmoeder
door het verwoeste land wordt hen langzamerhand duidelijk wat er gebeurd is en dat de
sympathie van hun ouders voor het nazisme daarin een rol speelde. Het wordt een
overlevingstocht met dramatische momenten, waarin twee situaties eruit springen. Het eerste
keerpunt in Lores denken is de hulp die zij krijgt van een Joodse vluchteling. Hoe kun je iemand
vertrouwen waarvan je altijd geleerd hebt dat ze vijanden zijn en onbetrouwbaar? De tweede
situatie ontwikkelt zich bij haar grootmoeder, waar ze onwaarachtigheid, blindheid voor wat er
gebeurd is en egoïsme ontmoet. Dat leidt tot een daad van verzet. Lore is tegen wil en dank
vroeg volwassen geworden.
De kosten zijn vijf euro (inclusief kofiie/thee). Graag van te voren aanmelden via
dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com
Cursus BHV/AED op 23 april
Op zaterdag 23 april om 9.00 uur is er een cursus BHV/AED in gebouw Immanuel. De cursus is
gratis en bedoeld voor kosters, kerkenraadsleden, kerkrentmeesters en belangstellenden die
regelmatig aanwezig zijn in een van onze kerkelijke gebouwen. Wilt u meedoen? Opgeven kan
via krmcollege@pgdoesenwetering.nl of bij een van de kerkrentmeesters persoonlijk.
Huiskamerontmoetingen 2022 - aanmelden kan t/m 16 april!
In mei organiseren we weer gezamenlijke 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!
Vooruitkijken: Experience 15 mei Dorpskerk 9.30 uur.
De eerstvolgende Experience zal in de Dorpskerk zijn op 15 mei om de ‘gewone’ tijd van 9.30
uur. Jong en oud is hier van harte welkom! Ds. Carolina Koops-Verdoes zal deze viering leiden.
Tegelijkertijd is er in de Gereformeerde Kerk een gewone kerkdienst geleid door ds. Stefan
Honing.
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).

TOT SLOT......
.... sluiten we af met woorden van Lied 642:1:
Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

Gezegende Paasdagen!

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@dorpskerkwoubrugge.nl toe aan uw adresboek.

