
Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge 

8 mei  9:30  ds. W.J.J. Koelewijn, Renkum 

15 mei  9:30  ds. C.R. Koops-Verdoes (Experience in de Dorpskerk) 

15 mei  9:30  ds. S.C. Honing (gewone dienst in de Gereformeerde Kerk) 

 

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade 

8 mei  10:00  ds. A. Christ, Katwijk 

15 mei  10:00  dhr. C. van Rijn, Sneek 

 

Vieren en doen.  

 

Vierplek Woubrugge. Komende zondag gaat een goede bekende bij ons voor: ds. Wouter 

Koelewijn. Fijn dat hij weer in ons midden is. Op zondag 15 mei kunt u kiezen uit twee 

verschillende diensten in Woubrugge. In de Dorpskerk gaat ds. Carolina Koops voor bij een 

Experience. Tegelijkertijd is er in de Gereformeerde kerk een ‘gewone’ dienst die door mij 

geleid wordt. U kunt niet op twee plaatsen tegelijk zijn, maar kunt eventueel natuurlijk de 

andere dienst nog terugkijken.  

 

Vierplek Hoogmade. De komende zondagen ontvangen wij ds. Christ en dhr. van Rijn. Goede 

diensten toegewenst! 

 

Bijbelkring ongemakkelijke teksten. De eerstvolgende en laatste bijeenkomst van de 

Bijbelkring rondom ongemakkelijke teksten is op woensdagavond 1 juni van 20:00 tot 21:30 

uur in gebouw Immanuel en op donderdagmorgen 2 juni van 10:00 tot 11:30 uur in ’t 

Kompas. We wilden dan het heftige onderwerp van de hel bespreken. Als u ook over dit 

onderwerp in gesprek wilt gaan 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.  

 

Werken van barmhartigheid. Afgelopen zondag stonden we in de Dorpskerk stil bij het werk 

van de naakten kleden. Dit brengen we deze week ook in de praktijk. A.s. zondag kunt u voor 

of na de kerkdienst in gebouw Immanuël kleding komen brengen. 

 

Wil u daarbij er wel op letten dat: de kleding schoon en droog is, nog bruikbaar is, en in een 

afgesloten zak zit? Naast kleding kunt u ook zachte knuffels, schoenen, riemen, hoeden, 

tassen en huishoudelijk textiel geven, ook graag in zakken. We zullen alles bij het Leger des 

Heils brengen. Zo helpen wij de mensen die het nodig hebben in binnen- en buitenland.  

 

Omzien naar elkaar.  



 

Bedankt. Hier een bedankje voor de mooie bloemen die wij kregen van de kerk. Wij waren 

verrast en hebben er van genoten. Groetjes van Eef en Truus 

 

Huwelijksjubileum. Op 13 mei mogen Wilco en Tonja van Termeij (Schouw 5, 2481CP 

Woubrugge) vieren dat ze vijfentwintig jaar getrouwd zijn. Wij feliciteren hen van harte met 

dit mooie jubileum! 

 

Bestuur en Beleid.  

 

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 

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. 

 

Telefonisch spreekuur. De komende twee dinsdagmorgens heb ik al andere afspraken 

gepland staan. Het telefonische spreekuur van dinsdag 10 mei wordt verplaatst naar 

maandag 9 mei, en die van dinsdag 17 mei wordt verplaatst naar woensdag 18 mei. Mijn 

voorkeur gaat er overigens naar uit dat ik in die tijd alleen gebeld wordt op de telefoon van 

de pastorie (en niet op mijn mobiele nummer), omdat ik moeilijk twee telefoons tegelijk kan 

beantwoorden.  

 

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 dringende gevallen) of mijn 

mailadres: ds@pgdoesenwetering.nl Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. Stefan 

Honing 

mailto:scriba@pgdoesenwetering.nl
mailto:ds@pgdoesenwetering.nl

