De tweewekelijkse nieuwsbrief van Protestantse
gemeente Does en Wetering

Bekijk de webversie

Beste gemeenteleden,
Op zondag 24 april is er weer een gezamenlijke dienst in de Dorpskerk. Deze dienst stond niet
in het overzicht, maar ds. Piet Schalk die in het Kerkje aan de Does zou voorgaan heeft moeten
afzeggen vanwege de situatie thuis. Zijn vrouw is ernstig ziek en hij wil daarom liever niet weg:
hun momenten samen zijn nog zo kostbaar. Het zou tevens de laatste keer zijn dat oudpredikant Schalk in Hoogmade voor zou gaan. Dat kan nu helaas niet doorgaan. Het voordeel
van één gemeente zijn, is dat we nu een gezamenlijke dienst houden in Woubrugge met
uiteraard na afloop gelegenheid om samen koffie te drinken en elkaar beter te leren kennen.
Van harte welkom!
Ook deze keer hebben we weer een flink gevulde nieuwsbrief. In onze gemeente gebeurt best
veel. Dat zien de landelijke media ook: afgelopen zaterdag stond er een artikel over het
buurtkastje in de Volkskrant en wat eerder publiceerde Omroep West een filmpje over de
vluchtelingenopvang. Leuk is dat de Vluchtelingopvang is genomineerd voor de "Goed voor
elkaar bokaal 2022". U stemt toch ook?
Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief of wilt u iets aan ons kwijt? Mail dan naar
scriba@pgdoesenwetering.nl

KERKDIENSTEN
Kerkdienst Dorpskerk 24 april 2022; 9.30 uur
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk
Voorganger: Ds. H.E.J. van der Laan (Valkenburg)
Organist: Jan Roeleveld
Koster: Bob Hoogenboom
Welkom: Monique Kinkel en Monique van ‘t Wout
Oppas: Jeany van de Velde en Danielle de Keizer
KND: Naomi de Rijk en Maaike Hoogenboom
Bloemendienst: Coby Noordam
Komende zondag lezen we Joh 21:1-14. De discipelen zijn na de opstanding van Jezus weer
als vissers aan het werk gegaan. Ze pakken hun oude beroep weer op, maar ze vangen die
nacht niets. Tot Jezus hen vraagt het over een andere boeg te gooien en als ze dat doen
raakt het net boordevol met vissen. Hun vertrouwen op het woord van de opgestane Heer
wordt niet beschaamd.
Kerkdienst Dorpskerk 1 mei 2022; 9.30 uur
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Organist: Kees Spaans
Koster: Hans Jansen
Welkom: Coby Bogman en Tineke Heijns
Oppas: Afike en Naomi de Rijk
KND: Pauline Lekx en Nine Zandstra
Bloemendienst: Anja van Staden
Kerkdienst Kerkje aan de Does 1 mei 2022; 10.00 uur
Voorganger: Ds. M. Walburg (Alphen aan den Rijn)
Organist: Marc Koning
Koster: Piet v/d Geest
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

COLLECTEN
Datum
Zondag 24 april

Collectedoel
Diaconie*

Collectedoel
Orgelfonds

Zondag 1 mei

Kerkrentmeesters

Energie gebouwen

Deurbussen
Antje Oosterkamp /
Interserve**
Stichting Roma support***

* De diaconale collecte is bestemd voor Kind in Oost-Europa. Veel gezinnen die in Roemenië
op het platteland wonen kampen met armoede. Zij wonen in slechte huizen zonder
voorzieningen als warm water en elektriciteit en ook voedsel is schaars. Stichting Kind in OostEuropa helpt door gezinnen te voorzien van voedselpakketten, pallets hout, medicijnen, kleding,
schoenen en schoolspullen. Ook helpen zij met het bouwen van betere huizen. We hopen dat u
deze collecte weer wilt ondersteunen.
** 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, een christelijk ziekenhuis voor de allerarmsten.
*** In mei is de opbrengst van de deurbussen voor Guido van Iperen / Stichting Christian
Roma Support (CRS). CRS zet zich in om Romakinderen en -gezinnen te helpen een beter
leven op te bouwen.
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.
BESTELLEN COLLECTEBONNEN
Wilt u collectebonnen bestellen? Dat kan op drie verschillende manieren:
- via de app Appostel
- via onze website
- of via de mail: bestellencollectebonnen@pgdoesenwetering.nl
Als u via Appostel bestelt, kunt u gelijk betalen via Ideal en krijgt u de bonnen thuisbezorgd. Als
u via de website of mail bestelt, krijgt u de bonnen thuisbezorgd samen met de factuur. U kunt
het bedrag dan zelf overmaken via uw bank.
Vriendelijk verzoek om één van de bovenstaande manieren te gebruiken en geen
collectebonnen te bestellen via een bankoverschrijving.

Lief en leed uit de gemeente
Bloemen
Op zondag 10 april (gezamenlijke dienst) zijn de bloemen met
een felicitatie van de gemeente gegaan naar de twee nieuw
benoemde kerkrentmeesters Arjan Noordam en Jan Uit den
Boogaard.
Bloemen Dorpskerk
De bloemen van Goede Vrijdag 15 april zijn met een bemoedigende groet gebracht bij Peter Jan
van der Laan. De bloemen van eerste Paasdag 17 april zijn met een hartelijke groet en
bemoediging gegaan naar mevrouw Tiny Molenaar.
Bloemen Kerkje aan de Does
Op eerste Paasdag 17 april zijn de bloemen met een hartelijke felicitatie voor haar verjaardag
gebracht bij mevrouw Femke Kortekaas.
Jarigen 80+
2 mei: de heer C.G. van Klaveren (Van Hemessenkade 49, 2481 BJ) – 81 jaar
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Huwelijksjubileum
Op 3 mei vieren Piet en Gerrie Verboom (Leidse Slootweg 2, 2481 KH) dat ze 55 jaar getrouwd
zijn. Wij feliciteren hen van harte en wensen hen samen met allen die hen lief zijn een stralende
dag!
Meeleven
Wij leven mee met:
Ds. Piet Schalk en zijn vrouw Dini (Prinses Beatrixlaan 791, 2284 BE, Rijswijk) die ernstig
ziek is. Wij wensen hen, hun familie en vrienden Gods kracht en zegen toe in deze tijd.
Mevrouw Tiny Molenaar (Weteringpad 15, 2481 AS); haar gezondheidssituatie is niet goed,
al gaat het gelukkig nu weer wat beter. Wij wensen haar Gods nabijheid toe.
Peter Jan van der Laan (Woonzorgpark Willem van den Bergh, Tamboerijnlaan 5, 2201 ZM
Noordwijk); hij mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Een goed herstel toegewenst!
Verhuisd
Mevrouw Krans- Kip is verhuisd van Leythenrode naar Verpleeghuis Oudshoorn (Henri
Dunantweg 21, 2402 NM Alphen aan den Rijn; afdeling Steenstraat 1). Zij vindt het vast leuk
om een kaartje te ontvangen!

HET WOORD IS AAN*…… Johan
Brunt
Wie is Johan Brunt?
Ik ben geboren op 7 december 1969 op de
Vrouwgeestweg, verlost door dokter Nooter, zodat er
weer een Brunt werd toegevoegd in Woubrugge.
Mijn vader gleed door de besneeuwde weg onderuit
toen hij mijn twee oudere broers Ronald en Richard
eventjes wegbracht. Ik kwam ter wereld tijdens
Studio Sport. Het begin van een jeugd vol actief en
passief voetbalplezier. Ook de kou en sneeuw kwamen later terug toen ik als krantenjongen
tijdens twee Elfstedentochten mijn eerste geld verdiende. Een groot deel van de middelbare
school was ik regelmatig in de kerk te vinden, daarna verwaterde de kerkgang wat, hoewel ik op
afstand geïnteresseerd bleef. Ik ben lid van de kerk gebleven en in mijn studententijd was ik
losjes betrokken bij de Navigators. Nadat mijn vader ongeveer drie jaar geleden ziek werd,
kwam ik elk weekend naar Woubrugge om mijn ouders te ondersteunen. Gezien mijn
singlestatus was dat goed te doen. Als mijn moeder naar de kerk ging, volgde ik met mijn vader
thuis de digitale diensten. Sinds zijn overlijden, ga ik zelf met mijn moeder naar de kerk. Ik vind
het fijn dat dit kan.
Over welk onderwerp praat je het liefst?
Voetbal. Golf, lekker buiten een balletje slaan. En ik weet als verzamelaar veel over Kuifje,
stripheld uit mijn jeugd.
Vraag van Corrie van Leersum-Buis: 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.
Nadat ik het atheneum heb gedaan aan het toenmalige Christelijk Lyceum, ben ik Agrarische
Economie gaan studeren aan de ook al toenmalige Landbouwuniversiteit in Wageningen. Ik ben
lang Veldwerkbegeleider (werkvoorbereider) geweest bij een langlopend project waarin de
kwaliteit van het grondwater bij landbouwbedrijven werd gemonitord via het RIVM. Jammer
genoeg is mijn functie kortgeleden opgehouden te bestaan. Nu ben ik, met hulp, op zoek naar
een andere functie. Na de studie ben ik blijven hangen in Wageningen. Daar woon ik nu. In het
weekend logeer ik in Woubrugge aan (de cirkel is rond) de Dokter Nooterstraat. Dat is gelukkig
geen probleem, want mijn moeder woont groot.
Van wie zou jij iets willen weten en heb je nog een specifieke vraag voor deze persoon?
Van Eb van de Vechte. Ik heb begrepen dat je betrokken bent geweest bij het technisch
mogelijk maken van het thuis volgen van de kerkdiensten. Hoe is dat proces gegaan? Wat
kwam er allemaal bij kijken?
* 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.

Vluchtelingenopvang Woubrugge
Sinds vorige week is de opvanglocatie volledig bezet. Er
verblijven nu 51 vluchtelingen uit Oekraïne in de leeftijd
variërend van 7 maanden tot 96 jaar. Veelal zijn het
moeders met kinderen. De volledige bezetting is ook een
test of de voorzieningen die zijn getroffen, toereikend zijn
en functioneren. Voorlopig gaat het, op een paar
kleinigheden na, allemaal prima!
Komende zondag is het Oekraïens Paasfeest. Voor
Oekraïners, voornamelijk orthodoxe christenen, is Pasen de belangrijkste religieuze feestdag
van het jaar. Er zal dan ook een viering zijn in onze Dorpskerk die door een aantal vluchtelingen
en vrijwilligers wordt voorbereid.
Ook iets doen?
Op de locatie is 7 dagen per week 24 uur per dag in blokken van 4 uur toezicht georganiseerd.
Wilt u daaraan ook meewerken, een oogje in het zeil houden en aanspreekbaar zijn bij
hulpvragen? Mail dan naar vluchtelingwoubrugge@gmail.com.
Via dit mailadres kunt u zich ook aanmelden als donateur. Uw (maandelijkse) bijdrage kunt u
overboeken op de rekening van de diaconie (zie onder collecte) o.v.v. Oekraïne. Alvast dank!
Stemt u ook?
De vluchtelingen opvang is genomineerd voor de “Goed voor elkaar bokaal 2022” van Pro Kaag
en Braassem. Via deze website kunt u stemmen op dit mooie initiatief!
Opbrengst collecte Oekraïne
De diaconie collecte voor Oekraine heeft het mooie bedrag van € 5.610,- opgeleverd. Zoals
beloofd heeft de diaconie dit bedrag verdubbeld en is er nu € 11.220,- beschikbaar voor de
vluchtelingenopvang. Een mooi bedrag waar we voorlopig de energiekosten van kunnen
betalen!

Ander nieuws uit de gemeente
Bericht van de kerkenraad: Ambtsdragersverkiezingen
Deze zomer zijn verschillende kerkenraadsleden aan het eind van een termijn. Daarnaast
hebben we nog een openstaande vacature van ouderling.
De volgende kerkenraadsleden zullen aftreden en zich niet herkiesbaar stellen:
ouderling Jannie van der Leij en
ouderling-kerkrentmeester Leo Deurloo.
Herkiesbaar zijn:
Femke Kortekaas-Swagerman (ouderling-voorzitter),
Marianne Zandstra (ouderling-scriba),
André Oosterom (ouderling-kerkrentmeester),
Jennie Verweij-Logtenberg (diaken),
Hanneke Stigter-Grandia (diaken) en
Jan Tinga (diaken).
De kerkenraad roept u als gemeenteleden op om vóór 9 mei uit de leden van de gemeente
kandidaten aan te dragen voor één of meerdere van de volgende vacatures: twee (pastoraal)
ouderlingen en één ouderling-kerkrentmeester. Deze aanbevelingen dienen schriftelijk en
ondertekend ingediend te worden bij de scriba met vermelding van het ambt waarvoor de
betrokkene wordt voorgedragen. De voorgedragen kandidaat wordt automatisch op de kieslijst
geplaatst als er tien of meer handtekeningen van leden binnenkomen. Er kunnen eventueel ook
tegenkandidaten worden ingediend voor de functies van de bovengenoemde herkiesbare
ambtsdragers. Wanneer er geen tegenkandidaten voor hen worden ingediend zal de kerkenraad
hen opnieuw benoemen.
U kunt de aanbevelingen sturen naar de scriba: bij voorkeur per mail
scriba@pgdoesenwetering.nl of per post Klaverhof 87, 2403 XC Alphen aan den Rijn, of in de
brievenbus van gebouw Immanuël.
Vakantie predikant
Ds. Stefan Honing is van 2 t/m 8 mei een weekje vrij. In dringende gevallen kunt u contact
opnemen met één van de kerkenraadsleden.
Protestantse gemeente Does en Wetering in de media
Misschien is het u al opgevallen, maar de afgelopen weken weken hebben regionale en
landelijke media interesse in een aantal van onze activiteiten. Er wordt vooral gepubliceerd over
de vluchtelingenopvang en het buurtkastje. Hieronder een paar links voor het geval u het gemist
heeft!
Artikel + filmpje over de vluchtelingenopvang op NOS en Omroep West
Artikel over buurtkastje op NOS en Omroep West
Artikel over het buurtkastje in de Volkskrant

Bijbelkring ongemakkelijke teksten op 26 en 28 april
Op dinsdagavond 26 april om 20.00 uur komen we bij elkaar in gebouw Immanuël en op
donderdagmorgen 28 april om 10.00 uur in ’t Kompas. Deze keer wil ik stil staan bij twee
teksten die in het verleden bij ons en nu ook nog op veel plaatsen als zeer moeilijk worden
ervaren. De zogenaamde ‘zwijgteksten’ gericht op de vrouw. De teksten die we behandelen
staan in 1 Korintiërs 14:34-35 en 1 Timoteüs 2:8-15, maar we zullen ook andere teksten
daaromheen met elkaar lezen. Iedereen weer van harte welkom, ook als je nog niet eerder bent
geweest. Ds. Stefan Honing
Geen koffieochtend op 27 april
Omdat het Koningsdag is, is er deze 4e woensdag van de maand geen koffiedrinken in gebouw
Immanuel.
Leerhuis Kerk en Israël op 2 mei
Op maandag 2 mei spreekt prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte over het thema 'de scheiding
van jodendom en christendom'. Bert Jan Lietaert Peerbolte studeerde theologie in Groningen en
Leiden. Sinds 2008 is hij hoogleraar aan de VU in Amsterdam en gespecialiseerd in de
geschiedenis van het vroegste christendom en jodendom van dezelfde periode. De bijeenkomst
wordt gehouden in de Goede Herder kerk, Ten Harmsenstraat 14, Alphen aan den Rijn,
aanvang 20.00 uur. Bijdrage in de kosten: € 10,- incl. koffie/thee.
Herdenkingsdienst op 4 mei Gereformeerde kerk
De gezamenlijke geloofsgemeenschappen van Woubrugge en Hoogmade houden
voorafgaande aan de dodenherdenking op maandag 4 mei 2022 een bezinningsbijeenkomst in
de Gereformeerde kerk. Deze is ook te volgen via het YouTube kanaal van de Gereformeerde
Kerk van Woubrugge. Deze dienst begint om 19.00 uur en eindigt rond 19.30 uur, waarna
aangesloten wordt bij de optocht naar het monument achter de Dorpskerk.
Vooruitkijken: Gemeenteavond op 25 mei
Alvast een vooraankondiging. Het streven is om zowel in de Protestantse gemeente Does en
Wetering als in de Gereformeerde kerk Woubrugge op woensdagavond 25 mei een
gemeenteavond te houden over de samenwerking tussen beide gemeenten. De stuurgroep
heeft een voorgenomen intentiebesluit voorbereid. Deze zal in mei in beide kerkenraden
besproken worden. Daarna zal dit voorgenomen intentiebesluit op 25 mei in de beide
gemeenteavonden besproken worden. Op een later moment wordt u verder geïnformeerd over
deze gemeenteavonden.
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de stuurgroep: Femke
Kortekaas-Swagerman, Rita Lekx-Notenboom, Leo Deurloo, Berend Schilstra, Iwan de Kok,
Carolina Koops-Verdoes
Vooruitkijken: Nieuws over de boeken/brocante-en rommelmarkt op zaterdag 18 juni
Tijdens de open dag waterrecreatie kunnen we weer een leuke markt organiseren. Heeft u nog
spullen? Die kunnen na telefonische afspraak met Josina Deurloo (06 4032 8381) op
vrijdagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 uur worden ingeleverd bij Jaap Noordam (Kruisweg 12).
Eventueel kunnen spullen ook worden opgehaald, als u zelf niet in de gelegenheid bent om ze
te brengen.
Om te voorkomen, dat we na afloop van de markt onnodig veel spullen naar de
kringloopwinkels of de vuilstort moeten brengen, vragen wij u om kritisch te zijn bij het
inleveren. De spullen dienen schoon, netjes en goed verkoopbaar zijn. Grote meubels, kasten,
stoelen e.d. kunnen we niet gebruiken c.q. verkopen. Bloempotten en vazen hebben we
inmiddels in overvloed. Dus die zijn niet meer nodig, tenzij het nog goed uitziende retro- of
antieke zijn.
En….. lijkt het u leuk om mee te helpen? We kunnen nog (nieuwe) medewerkers gebruiken.
Aanmelden kan bij Josina Deurloo via het bovenstaande telefoonnummer of via
josina.visser@gmail.com Alvast dank!
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).
UIT DE KERKENRAAD
De kerkenraad vergaderde op woensdag 6 april in gebouw Immanuel. Hanneke Stigter
verzorgde de opening met een gedeelte uit Mattheus 20 en een mooi bijbehorend verhaal over
'een picknick met God'.
We keken terug:
Fijn dat er steeds meer mensen naar de kerk komen; daarnaast wordt er ook online nog veel
meegekeken. Meer dan we hadden verwacht op basis van de aantallen in de kerk.
We keken ook vooruit:
Veertigdagentijd en Pasen: in de Stille week zijn er 3 vespers in de Dorpskerk; op Goede
Vrijdag wordt 's avonds in beide kerken het H.A. gevierd. We besluiten dit weer aan tafel te
doen, maar wel met kleine bekertjes.
Stand van zaken kerkelijk werker: tot nu toe zijn alle pogingen om een jongerenwerker te
vinden niet gelukt. We besluiten breder te kijken (bijvoorbeeld naar ouderen pastoraat) om
ds. Stefan Honing op een andere manier te ontlasten. In de nieuwsbrief informeren we de
gemeente over de stand van zaken.
Ambtsdragersverkiezingen: verschillende leden van de kerkenraad zijn dit jaar aan het einde
van een termijn. Jannie van der Leij en Leo Deurloo stellen zich niet meer herkiesbaar. De
anderen wel. Dus we moeten op zoek naar een ouderling en een ouderlingkerkrentmeester. We hebben ook nog een openstaande vacature voor ouderling. We zullen
een oproep doen in kerkblad en nieuwsbrief.
De volgende experience is op 15 mei. Deze keer om 9.30 uur in de Dorpskerk met ds.
Carolina Koops-Verdoes. Ds. Stefan Honing gaat dan in een reguliere dienst voor in de
Gereformeerde kerk. Daarna wordt er geëvalueerd.
Samenwerking met de Gereformeerde kerk
In de Stuurgroep wordt gewerkt aan een concept intentieverklaring. Die bespreken we in het
volgende kerkenraadsoverleg. We leggen ook al vast een datum vast voor een gemeenteavond:
25 mei. Voor wat betreft onze afvaardiging aan de Stuurgroep: dit zijn Femke Kortekaas, Leo
Deurloo en Rita Lekx.
Overige punten
De kerkrentmeesters hebben de concept jaarrekening klaar. Financieel gaat het goed, de
reservepositie blijft intact. Er is nieuwe subsidie voor onderhoud van beide kerken
aangevraagd. De Dorpskerk en Immanuel worden de laatste tijd weer veel verhuurd. We zijn
heel blij dat er een nieuwe beheerder is gevonden.
De diaconie benoemt de kosten voor de vluchtelingenopvang. Met name de energierekening
is maandelijks een flink bedrag. De Stichting zal donateurs gaan werven. Daarnaast zal de
diaconie een extra collectebus voor Oekraine bij de uitgang van beide kerkgebouwen
plaatsen.
Met de open waterrecreatiedag (18 juni) organiseren we een boeken / brocante /
rommelmarkt (coördinatie Josina Deurloo), koffie / thee + iets lekkers in Immanuel (Jannie
van der Leij maakt een rooster) en kijken we nog naar eventueel programma / activiteit in de
kerk (Anneke Noodelijk zal wat mensen benaderen).
Rita Lekx en Hanneke Stigter zullen ons vertegenwoordigen in de commissie startweekend.

TOT SLOT......
.... sluiten we af met woorden uit het gebed ‘nieuw begin’ van ds. Werner Pieterse:
Schenk mij het vertrouwen
dat er een moment zal zijn
zoals die ochtend: Pasen.
Nieuw begin van leven
aan dood en verdriet voorbij.

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.

