De tweewekelijkse nieuwsbrief van Protestantse
gemeente Does en Wetering

Bekijk de webversie

Beste gemeenteleden,
Op zondag 15 mei gaan we iets nieuws proberen. U heeft in vorige nieuwsbrieven kunnen lezen
over de Experience, een gezamenlijk initiatief van de Gereformeerde kerk en onze gemeente.
Mogelijk bent u er zelfs bij geweest. Tot nu was deze viering met veel interactie, gezelligheid,
aandacht voor kinderen en mooie liederen steeds na de ‘gewone’ diensten om 11.00 uur. Dat
gaan we op 15 mei anders doen. In de Dorpskerk is dan om 9.30 uur een Experience met ds.
Carolina Koops-Verdoes en in de Gereformeerde kerk is op hetzelfde tijdstip een kerkdienst met
ds. Stefan Honing. U kunt zelf kiezen welke dienst u wilt bijwonen en uiteraard zijn beide
diensten ook online te volgen. Naderhand gaan we evalueren en op basis daarvan kijken we of
dit voor herhaling vatbaar is.
Natuurlijk is er op 15 mei ook een dienst in het Kerkje aan de Does. Voor de mensen die daar
naar toe gaan: opgelet, want vanwege de Leidse Marathon (die ook Hoogmade aan doet) begint
deze dienst om 9.30 uur en is er geen koffiedrinken na afloop.
Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief of wilt u iets aan ons kwijt? Mail dan naar
scriba@pgdoesenwetering.nl

KERKDIENSTEN
Kerkdienst Dorpskerk 8 mei 2022; 9.30 uur
Voorganger: Ds. Wouter Koelewijn (Renkum)
Organist: André van ‘t Wout
Koster: Rob Noodelijk
Welkom: Rob en Anneke Noodelijk
Oppas: Irma Oosterom en Nine Zandstra
KND: Afike en Thomas de Rijk
Bloemendienst: Marjanne Boer
Komende zondag gaat het over Abram en Sara. God heeft hen beloofd dat ze tot een groot
volk zullen worden. Maar ze kunnen geen kinderen krijgen. Daarom besluiten ze God een
handje te helpen. Sara geeft haar slavin Hagar aan Abram. Juridisch gezien kon dat in die
tijd. Maar of het ook verstandig is?
Kerkdienst Kerkje aan de Does 8 mei 2022; 10.00 uur
Voorganger: Ds. A. Christ (Katwijk)
Organist: Willem van Egmond
Koster: Jan Uit den Boogaard
Kerkdienst Dorpskerk 15 mei 2022; 9.30 uur: Experience
Voorganger: Ds. Carolina Koops-Verdoes
Organist: Kees Spaans
Koster: Matijn de Keizer
Welkom: Piet en Gerrie Verboom
Oppas: Marieke en Nienke Hoogenboom
KND: Nathan en Tobiah de Rijk
Bloemendienst: Wilco van Termeij
Zondag 15 mei is de eerste keer dat er om 9.30 uur een Experience is. In de Experience is er
interactie, aandacht voor kinderen, een korte video, mooie liederen, gebed waarvoor
gebedspunten kunnen worden aangedragen, Bijbellezing, een korte overdenking met interactie.
Het thema van deze Experience is “De kracht van woorden”. De Experience vindt plaats in de
Dorpskerk, Hans Grandia is gastheer en ds. Carolina Koops-Verdoes de voorganger. Voor de
kinderen is er kindernevendienst en we zullen tijdens de Experience ook de mobiele telefoon
gaan gebruiken. Vergeet dus niet om deze mee te nemen. We beginnen vooraf met koffie, thee
en limonade in de kerk. Jong en oud is van harte welkom!
Kerkdienst Gereformeerde kerk 15 mei 2022; 9.30 uur
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Organist: Frank Pijnnaken
Koster: Dick Hoogendoorn
Oppas: Jannie Kruijswijk
KND: Ada de Kleer
Bloemen: Leny Windhorst
Kerkdienst Kerkje aan de Does 15 mei 2022; 9.30 uur (!)
Voorganger: Dhr. C. van Rijn (Sneek)
Organist: Jennie Verweij
Koster: Jan Zandbergen
NB. I.v.m. Leidse Marathon begint de dienst om 9.30 uur en is er geen koffiedrinken na de
dienst.
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 8 mei

Collectedoel
Kerkrentmeesters

Collectedoel
Onderhoud gebouwen

Zondag 15 mei

Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters

Deurbussen
Stichting Christian Roma
Support*
Stichting Christian Roma
support*

* In mei en juni is de opbrengst van de deurbussen voor Guido van Iperen; hij is werkzaam
voor de Stichting Christian Roma Support (CRS) in Roemenië. CRS zet zich in om
Romakinderen en -gezinnen te helpen een beter leven op te bouwen. Dat doen ze onder andere
door mensen te voorzien van voedselpakketten, met het bouwen van goede huizen en met
onderwijs. Guido van Iperen geeft aan dat het moeilijk is om patronen te doorbreken: mensen
trouwen jong om situaties thuis te ontvluchten en hebben vaak financiële en relationele
problemen. Ook wordt er gekozen om snel geld te verdienen (vaak in het buitenland) in plaats
van te investeren in een goede opleiding. Daarbij komt dat het onderwijs in Roemenië niet heel
goed is. Toch is Guido positief: "Gelukkig zie je wel dat God in Jezus Christus mensen nieuw
maakt en het verschil duidelijk zichtbaar is".
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 24 april zijn met een dankjewel voor
al haar werk en inzet gebracht bij Jolanda Kliffen, die onlangs
afscheid heeft genomen als beheerder van onze kerkelijke
gebouwen. De bloemen van zondag 1 mei zijn met een
hartelijke felicitatie ter gelegenheid van hun 55-jarig
huwelijksjubileum gegaan naar Piet en Gerrie Verboom.
Bloemen Kerkje aan de Does
Op zondag 24 april zijn de bloemen met een bemoedigende groet gebracht bij Huib
Kwakernaak die herstellende is van een operatie. De bloemen van zondag 1 mei zijn met
wensen voor een voorspoedig herstel gegaan naar Agaath van der Beek.
Jarigen 80+
9 mei: de heer A. Vrolijk (Wilhelminalaan 14, 2481 BD) – 93 jaar
10 mei: mevrouw J. van de Laar-de Jong (van Wassenaarstraat 14, 2481 XJ) – 80 jaar
12 mei: mevrouw G. Bregman-de Bruin (Bateweg 27, 2481 AM) – 84 jaar
13 mei: mevrouw A.S. Hut-de Vries (Weteringpad 25, 2481 AS) – 84 jaar
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Theo Stigter viert op 8 mei zijn verjaardag. Zijn adres is GGZ Rivierduinen, Kamer 10,
Wielewaallaan 3, 2342 EA Oegstgeest. Van harte gefeliciteerd!!
Huwelijksjubileum
Op 13 mei vieren Wilco en Tonja van Termeij (Schouw 5, 2481 CP) dat ze 25 jaar getrouwd zijn.
Wij feliciteren hen van harte met dit zilveren huwelijksjubileum en wensen hen samen met
familie en vrienden een stralende dag!
Paaskaars 2021
De Paaskaars van de Dorpskerk heeft een nieuw thuis gevonden bij de familie van Klaas
Grandia. 2021 was een verdrietig jaar voor de familie Grandia omdat Klaas plotseling is
overleden. We hopen dat zij bij het licht van de paaskaars troost en bemoediging mogen vinden.
De Paaskaars van het Kerkje aan de Does is gebracht bij Rein en Ali Munniksma.
Meeleven
We leven mee met Willem van Egmond, één van de organisten van het Kerkje aan de Does, die
komende dinsdag een operatie moet ondergaan. We wensen hem en Fenny kracht en
vertrouwen toe in deze voor hen spannende tijd.
Examens
Op donderdag 12 mei beginnen de eindexamens. Een spannende tijd voor de jongeren (en hun
ouders). Heel veel succes!!

HET WOORD IS AAN*…… Eb van de Vechte
Wie is Eb van de Vechte?
Ik ben geboren in 1953 en heb tot 1976 in Alphen aan den
Rijn gewoond. In 1983 ben ik getrouwd met Marja van Rijn, wij
hebben toen samen de NMS Spaarbank (nu RegioBank)
overgenomen van de familie Windhorst. Wij zijn trotse opa en
oma van Olivier en Lisa. Na de overdracht van de RegioBank
per 1 september 2020 werk ik nog halve dagen in de eigen
belastingadviespraktijk; daarnaast het beheer van het kerkelijk
bureau met de daarbij behorende activiteiten; administratie
van sportvereniging Kwiek en Lenig en penningmeester van
Stichting vrienden van De Dorpskerk Woubrugge maken de
werkdag vol.
Over welk onderwerp praat je het liefst?
Ik praat graag over mijn hobby’s: treinen, 'taalvoutjes', fotografie en kleinkinderen.
Vraag van Johan Brunt: 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?
Vanaf de eerste zondag van de lockdown heb ik achter de camera gestaan als onderdeel van
het online-team (met Arnt Friso en Joost als onmisbare techneuten). De eerste maanden was
het pionieren met camera en laptop om de diensten te streamen naar YouTube en blijven testen
hoe het nog beter kon. Sinds eind vorig jaar werken wij met een professioneel systeem en
zenden we uit via kerkdienstgemist.nl. Het maken van de wekelijkse PowerPoint
(teksten/plaatjes op de beeldschermen in de kerk en thuis) is ook voor rekening van het onlineteam.
Van wie zou jij iets willen weten en heb je nog een specifieke vraag voor deze persoon?
Ik zou graag iets meer willen weten van Tiny Audier-Nijhoff: waarom ben en blijf jij zo actief
onder andere achter het orgel van het Kerkje aan de Does?
* 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
Werken van barmhartigheid – inzamelen kleding
Afgelopen zondag stonden we in de Dorpskerk stil bij één van de werken van barmhartigheid:
de naakten kleden. Ook dit brengen we weer in de praktijk. Komende zondag (8 mei) kunt u
voor of na de kerkdienst in gebouw Immanuël kleding komen brengen. Hieronder staat wat we
wel en niet kunnen gebruiken.
We zullen alles bij het Leger des Heils brengen. Zo helpen wij de mensen die het nodig hebben
in binnen- en buitenland.

Bericht van de kerkenraad: Ambtsdragersverkiezingen
In de vorige nieuwsbrief hebben we al laten weten dat we op zoek zijn naar nieuwe
ambtsdragers. Deze zomer hebben we vacatures voor twee (pastoraal) ouderlingen en één
ouderling kerkrentmeester. We vragen u dan ook om voor 9 mei kandidaten aan te dragen
voor deze vacatures. 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. 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.
Het kan natuurlijk ook zijn dat u zelf geïnteresseerd bent. Dan horen we dat heel graag!
Protestantse gemeente Does en Wetering in de media
Ook in de afgelopen weken was onze gemeente weer in het nieuws. Deze keer in het AD over
het buurtkastje (klik hier voor het filmpje op de website) en het Alphens Nieuwsblad over de
vluchtelingen opvang. Hierbij een link naar het artikel.
Bakkers en baksters gezocht!
Op zaterdag 18 juni is er weer een Open dag Waterrecreatie in Woubrugge. Onze gemeente is
in en om de kerk en gebouw Immanuel present met een boeken-, rommel- en brocantemarkt en
er is ook gelegenheid om in Immanuel een kopje koffie/thee of fris te kopen. Natuurlijk met iets
lekkers erbij: taart, cake, boterkoek, stroopwafels of.....
De opbrengst is voor onze gemeente, dus... "Heel Does en Wetering bakt ". U / jij bakt toch
ook mee?
Jannie van der Leij coördineert de baksels, dus graag even aan haar doorgeven wat u / jij bakt.
Dat kan via mail jannie.vanderleij@outlook.com of telefoon (06 1299 3489). Alvast hartelijk
dank!

Vluchtelingenopvang Woubrugge
Inmiddels wonen er zo’n 50 mensen in de
vluchtelingenopvang en wordt er hard gewerkt om hen
van een BSN nummer en een bankrekening te voorzien.
Dat is een voorwaarde om aan het werk te kunnen. Een
deel van de volwassenen is via een uitzendbureau al aan
het werk. Fijn dat dat kan!
Verder zijn we nog op zoek naar donateurs. De
exploitatie van het gebouw (energiekosten!) wordt door
de Stichting Vluchtelingenopvang Woubrugge gedragen
en als veel mensen een klein bedrag bijdragen (zeg € 5
of € 10 per maand) dan komen we er wel. U helpt toch ook mee? Via
vluchtelingenwoubrugge@gmail.com kunt u zich aanmelden als donateur. Uw maandelijkse
bijdrage kunt u overboeken op NL29 RBRB 0695 9487 09 van de diaconie ovv Oekraïne. Alvast
dank!

Gezamenlijke huiskamerontmoetingen
Op 3 mei zijn de gezamenlijke huiskamerontmoetingen van start gegaan. Er volgen er nog
meer: op 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20 en 23 mei. Heeft u zich niet opgegeven, maar wilt u toch
meedoen? Stuur dan een mail naar huiskamerontmoeting@pgdoesenwetering.nl
Eten met Agaath op vrijdag 6 mei gaat niet door!
Brugclub op 8 mei in de Gereformeerde Kerk
Brugclub is er voor jongeren vanaf de 1e klas voortgezet onderwijs. Jullie beginnen om 9.30 uur
in de kerkdienst en als de kinderen naar de kindernevendienst gaan, gaan jullie naar jullie eigen
ruimte. Daar blijven jullie tot het einde van de dienst.
Bij de brugclub ontmoet je leeftijdsgenoten, er wordt een Bijbelverhaal gelezen, gebeden. Jullie
gaan met elkaar in gesprek over wat jullie bezighoudt, over je leven en over geloven, door
vragen, stellingen, een quiz of… Nieuwsgierig geworden? Kom dan op 8 mei naar de
Gereformeerde Kerk. Je kunt natuurlijk ook een vriend of vriendin meenemen.
De brugclub is meestal op de 1e zondag van de maand; vanwege de vakantie deze keer op de
2e zondag. Welkom!
Koffieochtend op 11 mei
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!
Slotfeest jongerenclubs op 14 mei
De jongeren van Rock Solid, Solid Friends en Friends Unlimited sluiten het seizoen af op
zaterdag 14 mei. Ze gaan onder andere klompengolfen en barbecueën (zie onderstaande flyer).
Veel plezier!

Dorpsleerhuis 17 mei wordt 24 mei
De dorpsleerhuisbijeenkomst met burgemeester Astrid Heijstee-Bolt van Kaag en Braassem is
verschoven van 17 naar 24 mei. De burgemeester zal spreken over haar in de wet vastgelegde
taak en over haar visie op de rol die zij als burgemeester in de samenleving kan innemen.
Als werkgroep Dorpsleerhuis stellen we het zeer op prijs dat er op deze manier gelegenheid is
om met mevrouw Heijstee kennis te kunnen maken. Het is niet de bedoeling die avond over
actuele, plaatselijke kwesties in gesprek te gaan. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in de
Gereformeerde Kerk te Woubrugge. De toegang bedraagt € 5,00 incl. koffie/thee. Graag vooraf
aanmelden via dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com
Kerkenraadsvergadering op 18 mei
De kerkenraad vergadert weer op 18 mei. Deze keer in 't Kompas in Hoogmade.
Bijbelkring Johannes op 24 mei
We hebben dit seizoen gelezen uit het Bijbelboek Johannes. We hebben telkens de tekst
gelezen en besproken en zijn daarbij gekomen tot en met hoofdstuk 16. Graag lezen we verder
en vandaar dat we besloten hebben om op dinsdag 24 mei en dinsdag 28 juni bij elkaar te
komen. Dan hopen we het hele Bijbelboek Johannes gelezen te hebben. Door het hele
Bijbelboek in gedeelten te lezen ontdek je lijnen, steeds terugkerende thema’s in het Bijbelboek.
Wie zin heeft om de laatste hoofdstukken mee te lezen is van harte welkom. We komen telkens
van 10.00-11.30 uur samen in de kerkenraadskamer van de Gereformeerde Kerk. Ds. Carolina
Koops-Verdoes
Op bezoek bij orgelbouwer Van Vulpen op 28 mei
De restauratie van het orgel van de Dorpskerk vordert gestaag. Wilt u met eigen ogen zien hoe
het er voor staat? De orgelcommissie organiseert op zaterdag 28 mei om 10.00 uur een bezoek
aan orgelbouwer Van Vulpen in Utrecht. Wilt u erbij zijn? Mail dan naar Tonja van Termeij (wilcotonja@planet.nl)
Bijbelkring ongemakkelijke teksten op 1 en 2 juni
De laatste bijeenkomst van de Bijbelkring rondom ongemakkelijke teksten is op woensdagavond
1 juni om 20.00 uur in Immanuel en op donderdagmorgen 2 juni om 10.00 uur in ’t Kompas. We
bespreken dan een heftige onderwerp: de hel. Als u ook over dit onderwerp in gesprek wilt, bent
u welkom. Ook als u nog niet eerder bent geweest.
Volgend seizoen willen we waarschijnlijk eenmaal per maand op de dinsdagmiddag in Immanuel
samenkomen en in Hoogmade weer op de donderdagochtend. Wilt u graag meedoen en heeft u
een interessant thema/bijbelboek om in dit seizoen te bespreken laat het dan even horen. 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).

Deze maand gaat het over een Nederlands lied van Clara Feyoena van Raesfelt-Van
Sytzama: Wij knielen voor uw zetel neer (Gezang 73, liedboek 231 en diverse andere
bundels).
Het oudste gedicht van Clara komt uit 1741, en in 1744 heeft ze samen met haar gouvernante
een gedicht geschreven in een bundel van een vriendin van Alida Tegneus. Clara Feyoena heeft
Alida als een goede moeder ervaren van wie ze veel leerde, zo blijkt als zij later schrijft:
Mij heugt haar gulden les, in kinderlijke jaren,
om ‘s werelds holle ze voorzigtig te bevaren
bij ‘t licht van ‘t Goddelijk Woord.
De tekst van het lied ‘Wij knielen voor uw zetel neer' is gebaseerd op 1 Thessalonicenzen 1: 310. Christian Gregor, de componist van het lied, leefde en werkte in Moravië, een landstreek in
Oost-Europa die nu deel uitmaakt van (vooral) Tsjechië. Hij kwam als wees aan het hof van de
Heren van Pfeil, waar hij muziekonderwijs kreeg en kwam zo ook in contact met de Hernhutters.
Hij werd organist aan het hof en begon in 1759 met componeren. Zijn naam is verbonden aan
veel liederen die hij bewerkte bij het samenstellen van een gezangboek in 1779. In 1789 werd
hij bisschop van Herrnhut.
De Hernhutters melodieën hebben vaak een wat eenvoudige vorm. Deze melodie heeft een
A.B.A vorm. De melodie begint en eindigt met dezelfde melodie. Daar tussenin hoor je dan een
verhoogde toon die je even op een ander spoor zet. Ook als je de tekst bekijkt, word je er als
het ware in meegenomen.
U kunt het lied hier beluisteren.
Hartelijke groet,
Johan van Oeveren

TOT SLOT......
.... sluiten we af met de woorden van lied 1014: 1 en 5:
Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.
Geef Christus door van hand tot hand,
Zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

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.

