
Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge 

24 april 9:30  ds. H.E.J. van der Laan, Valkenburg ZH 

1 mei  9:30  ds. S.C. Honing  

 

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade 

24 april 10:00  drs. P. Schalk, Rijswijk 

1 mei  10:00  ds. M. Walburg, Alphen a/d Rijn 

 

Vieren en doen.  

 

Vierplek Woubrugge. Komende zondag gaat ds. van der Laan voor uit Valkenburg. De week 

daarna hoop ik weer een preek te houden in de serie over de werken van barmhartigheid. 

We willen het deze keer hebben over het werk van de naakten kleden. We zullen ook weer 

nadenken over een praktische toepassing.  

 

Vierplek Hoogmade. Aanstaande zondag ontvangen we drs. P. Schalk. Op 1 mei komt ds. 

Walburg.  

Goede diensten toegewenst! 

 

Terugblik Pasen. We kijken terug op mooie diensten rond Pasen. We zijn dankbaar dat we 

na twee jaar corona eindelijk weer in een goedgevulde kerk met elkaar het lijden van Jezus 

konden gedenken en Zijn opstanding konden vieren.  

 

Herdenkingsdienst op 4 mei in Woubrugge. De gezamenlijke geloofsgemeenschappen van 

Woubrugge en Hoogmade houden voorafgaande aan de dodenherdenking op  maandag 4 

mei 2022 een bezinningsbijeenkomst in de Gereformeerde kerk, Dokter A. Kuyperweg 1.  

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. Het is een dienst voor iedereen. Weet u 

dan ook van harte welkom. 

 

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. 

 

Bijbelkring ongemakkelijke teksten. 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. 

 

Omzien naar elkaar.  

We leven mee met Tiny Molenaar (Weteringpad 15, 2481AS Woubrugge). Het gaat met haar 

gezondheid de verkeerde kant op. We nemen haar mee in onze gebeden.  

 

Huwelijksjubileum. Op 3 mei vieren Piet en Gerrie Verboom (Leidse Slootweg 2, 2481KH 

Woubrugge) dat ze 55 jaar getrouwd zijn. Wij feliciteren hen van harte met dit prachtige 

jubileum en wensen hen Gods zegen toe.  

 

Opvanglocatie Woubrugge. Op dinsdag 12 april jl. is de opvanglocatie volledig bezet geraakt. Het 

totaal aantal vluchtelingen is daarmee gestegen naar 51. Het betreft vooral veel jonge moeders met 

kinderen, maar ook een enkele ouderen hebben hun plek gevonden. De leeftijden variëren van 7 

maanden tot 96 jaar! 

De volledige bezetting is ook een test of de voorzieningen die zijn getroffen, toereikend zijn en 

functioneren. Voorlopig kunnen we vaststellen dat op enkele kleinigheden na alles marcheert. 

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 vluchtelingenwoubrugge@gmail.com. 

 

Bestuur en Beleid.  

 

Bericht van de diaconie. Op 24 april is de diaconale collecte bestemd voor Kind in Oost- 

Europa. Gezinnen in Roemenië op het platteland hebben vaak een hutje om in te wonen en 

geen voorzieningen zoals warm water en voedsel is ook schaars. Het Jaar 2021 was weer een 

bijzonder jaar, door verschillende acties en sponsors konden zij heel veel mensen helpen, 

zoals bijv. maandelijks 70 gezinnen voorzien van voedselpakketten, 100 gezinnen voorzien 

van een pallet hout, diverse huisjes waterdicht gemaakt, medicijnen, kleding, schoenen en 

schoolspullen kunnen uitdelen. We hopen dat u deze collecte weer wilt ondersteunen. 

 

Op 1 mei is er weer een preek over de werken der barmhartigheid. Deze dienst zal in het 

teken staan van de naakten kleden. Tijdens deze dienst zullen we ook weer uitgedaagd 

worden om dit werk in de praktijk te brengen. Hoe? Dat hoort u op 1 mei, maar kijk alvast 

rond in uw kledingkast wat u missen kunt! 

 

Ambtsdragersverkiezingen. In het komende voorjaar zullen de volgende kerkenraadsleden 

aftreden en zich niet herkiesbaar stellen: ouderling Jannie van der Leij en ouderling-

kerkrentmeester Leo Deurloo. Daarnaast is er nog een openstaande vacature voor ouderling. 

Herkiesbaar zijn: Marianne Zandstra (ouderling-scriba), Femke Kortekaas-Swagerman 

(ouderling-voorzitter), André Oosterom (ouderling-kerkrentmeester), Jennie Verweij-

Logtenberg (diaken), Hanneke Stigter-Grandia (diaken) en Jan Tinga (diaken). De kerkenraad 
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roept de 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. 

 

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! 

 

Vakantie predikant. 2 t/m 8 mei ben ik een weekje vrij. In dringende gevallen kunt u contact 

opnemen met één van de kerkenraadsleden. De kopij voor het kerkblad stuur ik de vrijdag 

daarvoor (29 april) al op naar de drukker. Deze keer moet alles dus binnen zijn vóór 

vrijdagmiddag 29 april 16:00 uur.  

 

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 
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