Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
10 april
11 april
12 april
13 april
15 april
17 april

9:30
19:15
19:15
19:15
19:30
9:30

ds. S.C. Honing (gezamenlijke dienst met Kerkje aan de Does)
mw. M. Hoogenbosch (vesper)
ds. C.R. Koops-Verdoes (vesper)
Dhr. L. Scheele & ds. S.C. Honing (vesper)
ds. S.C. Honing (viering maaltijd van de Heer)
ds. S.C. Honing

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade
10 april
9:30 ds. S.C. Honing (gezamenlijke dienst in de Dorpskerk)
15 april
15:00 ds. S.C. Honing & mw. M. Hoogenbosch (middaggebed)
15 april
19:30 ds. N. Paap, Vlaardingen
17 april
10:00 Mevr. G. Bregman-Hoving, Woubrugge
Vieren en doen. Met Pasen voor de deur hebben wij de komende tijd veel momenten om
samen te komen. Allereerst komende zondag 10 april. ’s Ochtends hebben we dan een
gezamenlijke dienst in de Dorpskerk. Voor de mensen uit het Kerkje van de Does: we
beginnen dan om 9:30 uur. Deze ochtend lezen we Matteüs 27:38-44. Deze tekst heb ik
samen met een aantal gemeenteleden besproken. Tijdens deze dienst worden Arjan
Noordam en Jan Uit den Boogaard benoemd tot kerkrentmeester. Die avond begint om
19:00 uur, eveneens in de Dorpskerk, een optreden van het koor Voices of Bliss, onder
muzikale leiding van Theo Griekspoor en Mari’an van Loon brengen zij mooie liederen ten
gehore die u meenemen in het verhaal van Jezus’ lijden en sterven. 11,12 en 13 april is er
om 19:15 uur in de Dorpskerk een vesper. Deze wordt afwisselend geleid door de
voorgangers van de R.K. parochie, de Gereformeerde Kerk, de NPB en onze gemeente.
Voorin het kerkblad leest u wie wanneer voorgaat. Op vrijdag 15 april bent u tussen 14:00
uur en 16:00 uur welkom in het Kerkje aan de Does. Daar hangen in samenwerking met de
R.K. parochie de veertien staties, u kunt ze bekijken en ook een moment nemen voor gebed.
Om 15:00 uur gaan pastoraal werker Marjo Hoogenbosch en ikzelf voor in een kort
gebedsmoment. Die avond begint om 19:30 uur in beide kerken de dienst op Goede Vrijdag.
In Hoogmade gaat ds. Paap voor, een goede bekende. Ikzelf ga voor in Woubrugge. Daar
sluiten we onze serie preken over Matteüs 27 af, in de preek denken we na over de verzen
45-50. Deze avond vieren wij ook met elkaar het Heilig Avondmaal. 17 april vieren wij de
opstanding van de Heer! In Hoogmade gaat dan Gretha Bregman voor, bij ons allen
welbekend. In de Dorpskerk ga ik voor en lezen we het paasevangelie uit Matteüs. Goede
vieringen toegewenst!
Catecheses. Inmiddels is de basiscatechese afgelopen, de tienercatechese komt maandag 11
april voor de laatste keer van het seizoen bij elkaar. We kijken terug op mooie
bijeenkomsten!

Dorpsleerhuis. Door het Dorpsleerhuis wordt op 21 april 20:00 uur de film Lore vertoond in
gebouw Immanuël. In tegenstelling tot veel Duitse films van dit genre is Lore niet echt een
film waarin Duitsland als natie geconfronteerd wordt met zijn eigen duistere verleden, maar
gaat het er meer om hoe de wandaden van de ene generatie de volgende nog jarenlang
zullen worden aangerekend. De kosten zijn vijf euro, graag van te voren aanmelden via
dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com
Omzien naar elkaar.
Het is bemoedigend om te zien dat veel mensen nu ‘na’ corona de weg naar de kerk op
zondagmorgen weer weten te vinden. Tegelijkertijd missen we sommige trouwe kerkgangers
voor wie de weg naar de kerk op zondagmorgen wat te zwaar is geworden. Vergeet u deze
broeders en zusters niet in gebed en/of met een kaartje/telefoontje/bezoekje?
Bestuur en Beleid.
Praktische mededeling.
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)!
Bericht van de diaconie. Tijdens de dienst op Goede Vrijdag is de diaconale collecte aan de
Tafel en tijdens de dienst bestemd voor Stichting Exodus. Zij schrijven: mede namens de
bewoners van St. Exodus willen wij u hartelijk danken voor uw bijdrage. Om ons
begeleidingsprogramma voor (ex-) gedetineerden voort te zetten is uw bijdrage heel

belangrijk. Exodus probeert terugval in de criminaliteit te voorkomen door
mensenperspectief te bieden op het gebied van wonen, werken, relaties en zingeving. Dit
werkt; mensen die het Exodusprogramma afronden recidiveren bijna de helft minder dan zij
die het zonder begeleiding moeten doen.
Hartelijke groet. Voor pastorale zaken en berichten in het kerkblad kunt u met mij contact
opnemen, tel. 0172-518157 (dinsdag tussen 9:00-11:00 uur, of in noodgevallen) of mijn
mailadres: ds@pgdoesenwetering.nl Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. Stefan
Honing

