De tweewekelijkse nieuwsbrief van Protestantse
gemeente Does en Wetering

Bekijk de webversie

Beste gemeenteleden,
Het lijkt deze week al wel zomer, maar van een ‘zomerstop’ in onze gemeente is allerminst
sprake. Het bruist nog van de activiteiten (zie onder agenda).
Graag attenderen we u op de gemeenteavond die we op woensdag 25 mei organiseren. Het is
onze eerste gemeenteavond als Protestantse gemeente Does en Wetering en we hopen dat u
er bij zult zijn. Sowieso is het fijn om elkaar te ontmoeten maar we willen u ook graag bijpraten
over een aantal ontwikkelingen (zoals restauratie orgel Dorpskerk) en we hebben tijd ingeruimd
om met elkaar van gedachten te wisselen over samengaan met de Gereformeerde kerk. Het
precieze programma ontvangt u maandag per mail. Van harte welkom!
Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief of wilt u iets aan ons kwijt? Mail dan naar
scriba@pgdoesenwetering.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 22 mei 2022
Kerkdienst Dorpskerk; 9.30 uur
Voorganger: Ds. D. Verboom (Rijnsburg)
Organist: Jan Roeleveld
Koster: Cees Kempenaar
Welkom: Coby Noordam en Anja Tinga
Oppas: Janneke van Wouwe en Vera Hijzelendoorn
KND: Liesbeth en Chris Hijzelendoorn
Bloemendienst: Gerrie Verboom
Hartelijk welkom in de kerk waarin we deze zondag uit Openbaring 5 en 6 lezen. Daarin wordt
verteld dat Johannes, verbannen op Patmos, in een visioen in Gods hand een boekrol ziet,
verzegeld met zeven zegels. Algemeen wordt er vanuit gegaan dat die boekrol Gods
heilsplan is. Zolang die boekrol gesloten blijft, kan Gods heilsplan niet in werking treden en is
de wereld en wij met haar reddeloos verloren. Eén mag de zegels verbreken, nl. Jezus. Aan
Hem daarom alle macht, kracht, eer lof en dank. Ds. Dik Verboom
Kerkdienst Kerkje aan de Does; 10.00 uur
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Organist: Jennie Verweij / Tiny Nijhoff
Koster: Agaath van der Beek
Hemelvaartsdag 26 mei 2022
Kerkdienst in Gereformeerde kerk; 9.30 uur (gezamenlijke dienst)
Voorganger: Ds. Carolina Koops-Verdoes
Organist: Frank Pijnnaken
Kerkdienst Kerkje aan de Does; 10.00 uur
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Organist: Ronald Mulder
Koster: Arie Stigter
Zondag 29 mei 2022
Kerkdienst Dorpskerk; 9.30 uur
Voorganger: Ds. P.H. Zaadstra (Kockengen)
Organist: Johan van Oeveren
Koster: Jaap Noordam
Welkom: Marianne Pont en Coby Hoogerbrugge
Oppas: Renske Grandia en Corinne Roosemalen
KND: Liesbeth en Vera Hijzelendoorn
Bloemendienst: Janneke van Wouwe
Kerkdienst Kerkje aan de Does; 10.00 uur
Voorganger: Ds. G. van Viegen (Leimuiden)
Organist: Ronald Mulder
Koster: Huib Kwakernaak
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 22 mei

Collectedoel
Kerkrentmeesters

Collectedoel
Orgelfonds

Donderdag 26
mei
Zondag 29 mei

Diaconie*

Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters

Predikantsplaats

Deurbussen
Stichting Christian Roma
Support**
Mercy Ships
Stichting Christian Roma
support**

* In de gezamenlijke dienst op Hemelvaartsdag is de diaconale collecte bestemd voor
Stichting Vluchteling. Op 18 juni gaat Hanneke Vlaardingerbroek meedoen aan een loop van
20 km om op deze manier geld op te halen voor Stichting Vluchteling. Wat gebeurt er met het
geld? Dat is voor acute noodhulp voor slachtoffers door hen te voorzien van onderdak,
medische zorg, voedsel, drinkwater. Helpt u mee? Bid voor deze mensen en doneer tijdens de
collecte in de kerk of ga naar www.nachtvandevluchteling.nl/actie/hanneke-vlaardingerbroek.
** 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.
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 8 mei een hartelijke felicitatie voor
zijn verjaardag gebracht bij Theo Stigter in Oegstgeest. De
bloemen van zondag 15 zijn met wensen voor een
voorspoedig herstel gegaan naar Leen en Coby Noordam. Het
plantenbakje is met een hartelijke felicitatie ter gelegenheid
van hun 25-jarig huwelijksjubileum gebracht bij Wilco en Tonja
van Termeij.
Bloemen Kerkje aan de Does
Op zondag 8 mei zijn de bloemen met een bemoedigende groet gebracht bij de heer S. van der
Endt. De bloemen van zondag 15 mei zijn met een hartelijke felicitatie voor haar verjaardag
gegaan naar Janneke Zandbergen.
Jarigen 80+
2 juni: de heer J. Voets (Van Hemessenkade 33, 2481 BH) – 81 jaar
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Bedankt
Hartelijk dank voor de vele attenties die we kregen, in welke vorm dan ook voor ons 55 jarig
huwelijk. Dit heeft ons bijzonder verrast en goed gedaan. Lieve groet, Piet en Gerrie Verboomvan den Akker.
Meeleven
Leen en Coby Noordam (Boddens Hosangweg 55, 2481 KX) zijn beiden afgelopen week
opgenomen geweest in het ziekenhuis. Inmiddels zijn ze weer thuis. We wensen hen een
voorspoedig herstel.
We leven mee met Wim en Louke van der Horst (Batehof 14, 2481 AP): Louke heeft de
diagnose kanker gekregen en ook bij Wim is een verdachte plek gezien die duidt op kanker.
We wensen hen kracht en vertrouwen toe in deze moeilijke tijd.

HET WOORD IS AAN*…… Tiny Nijhoff
Wie is Tiny Nijhoff?
In 1942 ben ik geboren in Voorthuizen. Mijn ouders hadden daar een
fietsen- en bromfietsenzaak. Ik kreeg drie broers. Mijn vader was
actief in de kerk als diaken en penningmeester. Mijn moeder heeft
met een vriendin in 1947 de Hervormde Zangvereniging (nu Vox
Vivendo) opgericht. Na de lagere school ging ik naar de ULO in
Putten en vervolgens naar de MMS in Harderwijk.
Van jongs af aan was mijn wens om bij de KLM te werken. Daarom
ging ik in Luton een jaar Engels studeren en daarna in Lyon en Parijs
Frans. Dat was genoeg om aangenomen te worden bij de KLM op
Schiphol. Daar heb ik mijn man René leren kennen. We kregen 3
kinderen. Na 20 jaar huwelijk is René plotseling overleden.
Daarna heb ik een opleiding bejaardenverzorging gevolgd en met plezier 17 jaar in Woudsoord
gewerkt.
Door ds. Boonstra ben ik bij de kerk betrokken geraakt. Eerst als voorzitter van de
vrouwenvereniging. Later bij de leiding van de kinderkerk en als diaken en scriba. Nu heb ik
geen vaste taak meer in de kerk. Wel kan men altijd een beroep op mij doen om zo nodig in te
vallen als organist of om na de dienst koffie te schenken.
Over welk onderwerp praat je het liefst?
Het liefst praat ik over mijn hobby's: muziek, sport en (historische) boeken.
Vraag van Eb van de Vechte: waarom ben jij zo actief onder andere achter het orgel van
het Kerkje aan de Does?
Dat doe ik omdat ik graag mee wil helpen om onze gemeente en ons kerkje in stand te houden.
Geloven betekent ook doen.
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 Gijsbert de Rijk. Gijsbert, jij schrijft gedichten en soms
teksten bij muziek. Publiceer jij wel eens een gedicht in een tijdschrift of krant?
* 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
Samenwerking Gereformeerde Kerk Woubrugge en Protestantse Gemeente Does en Wetering
U bent eerder via de nieuwsbrief geinformeerd over de gemeenteavond die we organiseren op
woensdagavond 25 mei. Deze avond willen we met u van gedachten wisselen over de
intentieverklaring die door de stuurgroep is opgesteld. Deze intentieverklaring is in beide
kerkenraden besproken. Nu willen we dit op de beide gemeenteavonden met de gemeente
bespreken. Wat er besproken wordt op de gemeenteavond neemt iedere kerkenraad mee in
haar eigen overwegingen om een voorgenomen besluit te nemen.
In de laatste vergadering van de stuurgroep hebben we de wijze van bespreken van de
intentieverklaring tijdens de gemeenteavonden voorbereid. Ook hebben we alvast een
tijdsplanning gemaakt voor een stappenplan voor het vervolgproces en hebben we gekeken
welke werkgroepen we kunnen gaan vormen en wat hun taken zullen zijn.
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de leden van de stuurgroep: Femke
Kortekaas-Swagerman, Rita Lekx-Notenboom, Leo Deurloo, Berend Schilstra, Iwan de Kok,
Carolina Koops-Verdoes
Terugblik Experience op 15 mei in de Dorpskerk
“De kracht van woorden” was het thema van deze Experience. Bij binnenkomst was er koffie,
thee en limonade. De Experience begonnen we zingend. De kinderen mochten bij het tweede
lied meespelen op instrumenten. Dat deden ze vol enthousiasme. Na het welkom en gebed
door de gastheer Hans Grandia, mochten de kinderen naar voren komen om te proeven.
Proeven doe je met de tong. Over dat kleine lichaamsdeel zou het gaan in de Bijbellezing uit
Jacobus 3. Zoete drop, een zuur snoepje of zoute drop. De tongen van de kinderen konden dat
prima proeven. Met je tong kun je ook woorden zeggen. God zegt tegen ons ‘Ik houd van jullie’.
Laten wij lieve, aardige en positieve woorden tegen elkaar zeggen. Daarna konden de kinderen
naar de kindernevendienst. Ook daar stond het thema centraal en ze hebben spelletjes gedaan
met woorden en het zeggen van woorden.
In de kerk zagen we een filmpje dat liet zien wat de kracht van woorden was. Een vrouw
veranderde een tekst en je zag dat mensen anders reageerden. Wat had ze geschreven?
Daarna konden we via de mentimeter laten zien hoe wij de kracht van woorden op een positieve
maar ook op een negatieve manier ervaren hebben in ons leven. Twee webben vol woorden
vulden de schermen. Na een overdenking luisterden we naar You Say van Lauren Daigle. We
konden gebedspunten aandragen en sloten het gebed af met het zingen van het Onze Vader.
Na ons slotlied was er koffie, thee, limonade en konden we elkaar ontmoeten en napraten over
deze Experience. Een mooie Experience die we nog zullen evalueren en waarbij we ook vooruit
zullen kijken naar de volgende. Ds. Carolina Koops-Verdoes
Werken van barmhartigheid – inzamelen kleding
Veel gemeenteleden hebben gehoor gegeven aan de oproep om kleding in te zamelen voor het
Leger des Heils. Er moest zelfs een paar keer gereden worden om alle kleding bij het Leger des
Heils af te leveren. Zij waren er heel blij mee. Dank!
Open Dag Waterrecreatie – activiteiten Immanuel / Dorpskerk
Op zaterdag 18 juni is er weer een Open dag Waterrecreatie in Woubrugge. Onze gemeente is
in en om de Dorpskerk en gebouw Immanuel present met een boeken-, rommel- en
brocantemarkt. Heeft u nog bruikbare (en goed verkoopbare) spullen? Neem dan contact op
met Josina Deurloo (06 4032 8381). 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..... Daarvoor zijn we op zoek naar bakkers / baksters. 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). De opbrengst van dit alles is
voor onze gemeente!
Tip: bestel een gratis pinkster-cd bij de PKN
Bestel nu de gratis pinkster-cd 'Op vleugels van licht’ of ‘Het is feest’! Een mooi cadeautje voor
uzelf of iemand anders. Bestellen kan via deze website van de PKN.

Vluchtelingenopvang in Woubrugge
Goed nieuws! De vluchtelingenopvang in Woubrugge heeft de
“Goed voor elkaar bokaal 2022” gewonnen. Met het bijbehorende
prijzenbedrag van € 500,- ! En dat komt natuurlijk goed van pas.
Veel dank aan een ieder die gestemd heeft voor dit mooie initiatief.
Denkt u er nog aan om u aan te melden als donateur? Als veel
mensen een klein bedrag bijdragen (bijvoorbeeld € 5 of € 10 per
maand) dan is er maandelijks genoeg in kas om de
exploitatiekosten (energierekening!) te voldoen. 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!
Vluchtelingenopvang in de media
KRO/NCRV maakte een mooi filmpje over de vluchtelingen opvang. U kunt het hier bekijken.

Bijbelkring Johannes op 24 mei
Op dinsdag 24 mei lezen we verder in het Bijbelboek Johannes, vanaf hoofdstuk 17. Wie zin
heeft om mee te lezen en de tekst te bespreken is van harte welkom. Voorbereiding is niet
nodig. We komen van 10.00-11.30 uur bij elkaar in de kerkenraadskamer van de Gereformeerde
Kerk. Ds. Carolina Koops-Verdoes
Dorpsleerhuisbijeenkomst met burgemeester Astrid Heijstee-Bolt op 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
Koffieochtend op 25 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!
Gemeenteavond op 25 mei
Op 25 mei is er om 20.00 uur een gemeenteavond in gebouw Immanuel. Vanaf 19.45 uur staat
de koffie /thee klaar! We zullen het naast de financiële zaken en een update over de
orgelrestauratie ook uitgebreid hebben over de intentieverklaring om per 1 januari 2025 te
fuseren met de Gereformeerde kerk. Komende maandag ontvangt u nog een mail met het
precieze programma en de concept intentieverklaring. Wij nodigen u van harte uit om hierbij
aanwezig te zijn.
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. Helaas kon het afgelopen donderdag niet doorgaan vanwege een
technische storing, maar de komende donderdagen kunt u dit weer 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 een Hemelvaartslied van Sela: “Heer, we kijken omhoog”:
Heer, we kijken omhoog en denken aan U.
U was hier bij ons en waar bent U nu?
U lijkt soms zo ver te zijn.
Heer, U bent nu bij God. Hij gaf U de macht.
U heerst overal, bij dag en bij nacht;
van nu tot in eeuwigheid.
Jezus, hoog op de troon:
U leeft, U straalt als de zon.
Uw liefde is groot en schijnt door ons heen.
U laat ons nooit alleen.
Heer, we leven voor U, al is het soms zwaar.
U geeft ons uw Geest. U geeft ons elkaar.
Geen mens hoeft alleen te zijn!
Heer, we kijken omhoog en zien naar U uit.
U komt weer terug, dan zijn wij uw bruid.
U zult altijd bij ons zijn.

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.

