
Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge 

22 mei  9:30  ds. D. Verboom, Rijnsburg 

26 mei  9:30  ds. C.R. Koops-Verdoes (gezamenlijke dienst in de Gereformeerde 

kerk) 

29 mei  9:30  ds. P.H. Zaadstra, Kockengen 

 

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade 

22 mei  10:00  ds. S.C. Honing, viering maaltijd van de Heer 

26 mei  10:00  ds. S.C. Honing  

29 mei  10:00  ds. G. van Viegen, Leimuiden  

 

Vieren en doen.  

 

Vierplek Woubrugge. Komende zondag ontvangen we ds. Verboom uit Rijnsburg. Hij is de 

afgelopen tijd al vaker bij ons voorgegaan. Op donderdag 26 mei is het Hemelvaart, er is dan 

een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde Kerk, maar u kunt natuurlijk ook naar 

Hoogmade komen. Op 29 mei ontvangen we dominee Zaadstra uit Kockengen. Goede 

diensten toegewenst! 

 

Vierplek Hoogmade. Komende zondag en op Hemelvaart hoop ik voor te gaan. In de Bijbel 

staan er over drie personen Hemelvaartsverhalen. Over Henoch, Elia en Jezus. Aanstaande 

zondag wil ik het met u hebben over Henoch. Het is een opvallend persoon. We lezen dan 

Genesis 5:18-24 en Hebreeën 11:1-6. Afgelopen zondag heb ik hier ook over gepreekt in 

Woubrugge. Die ochtend vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. Met Hemelvaart lezen 

we over de Hemelvaart van Elia, dat verhaal staat in 2 Koningen 2:1-18. Op zondag 29 mei 

gaat ds. Gerard van Viegen bij ons voor. Fijn om de dominee uit Leimuiden te ontvangen. 

Fijne diensten toegewenst! 

 

Werken van barmhartigheid. Wat is er veel kleding opgehaald voor het Leger des Heils! Heel 

hartelijk dank! Ze zijn er heel blij mee. Op 19 juni is de volgende preek in onze serie.  

 

Burgemeester Astrid Heijstee op 24 mei te gast in het Dorpsleerhuis. 

Op dinsdagavond 24 mei is de nieuwe burgemeester van Kaag en Braassem, mevrouw Astrid 

Heijstee-Bolt, te gast in het Dorpsleerhuis Woubrugge. Zij zal spreken over haar in de wet 

vastgelegde taak als burgemeester en over haar visie op de rol die zij als burgemeester in de 

samenleving en in het bijzonder in de gemeente Kaag en Braassem kan innemen. 

De werkgroep Dorpsleerhuis stelt het zeer op prijs dat er op deze manier gelegenheid is om 

met mevrouw Heijstee kennis te maken.  

U bent van harte welkom op 24 mei a.s. om 20.00 uur in de Gereformeerde Kerk te 

Woubrugge, Dr. A. Kuyperweg 1, 2411 LC 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 is er om 20.00 uur een gemeenteavond in gebouw Immanuel. We zullen het naast 

de financiële zaken en een update over de orgelrestauratie het ook uitgebreid hebben over 

het intentiebesluit om per 1 januari 2025 te fuseren met de Gereformeerde kerk. 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 (wilco-tonja@planet.nl) 

 

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 willen 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.  

 

Omzien naar elkaar.  

Wij leven mee met Wim en Louke van der Horst (Batehof 14, 2481AP Woubrugge). Louke 

heeft onlangs te horen gekregen dat ze kanker heeft en ook bij Wim is een verdachte plek 

gezien die waarschijnlijk duidt op kanker. Het is heel heftig dat zij beiden zo onverwacht met 

deze ziekte te maken krijgen. Wij wensen hen veel sterkte en Gods zegen toe. 

 

Zowel Leen als Coby Noordam (Boddens Hosangweg 55, 2481KX Woubrugge) zijn vorige 

week opgenomen geweest in het ziekenhuis. Ze zijn nu gelukkig weer thuis. We bidden om 

een voorspoedig herstel.  

 

Bedankje. 

Een ieder willen we hartelijk bedanken 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 Verboom-van den Akker. 



 

Examens. Sommige jongeren zijn druk met de eindexamens. Hierbij wensen we jullie 

nogmaals veel succes! 

 

Bestuur en Beleid.  

 

Bericht van de diaconie. In de gezamenlijke dienst met Hemelvaart in de Gereformeerde 

Kerk is de diaconale collecte bestemd voor St. Vluchteling. Nog nooit waren er zoveel 

mensen op de vlucht, zo ook worden er mensen uit Oekraïne opgevangen in Woubrugge. Op 

18 juni gaat Hanneke Vlaardingerbroek meedoen aan een loop van 20 km om op deze 

manier geld op te halen voor St. Vluchteling. Wat gebeurt er met het geld: acute noodhulp 

voor slachtoffers en hen voorzien van onderdak, medische zorg, voedsel, drinkwater. 

Projecten: afgelopen jaar is het geld besteed aan projecten in Afghanistan, Burkino Faso, 

Venezuela en Irak. Helpt u mee? Bid voor deze mensen en doneer tijdens de collecte in de 

kerk of ga naar www.nachtvandevluchteling.nl/actie/hanneke-vlaardingerbroek. 

 

Telefonisch spreekuur. Komende dinsdagmorgen heb ik al een andere afspraak staan. Het 

telefonische spreekuur van dinsdag 24 mei wordt daarom verplaatst naar woensdag 25 mei.  

 

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! 

 

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! 

 

http://www.nachtvandevluchteling.nl/actie/hanneke-vlaardingerbroek


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 spreek het antwoordapparaat 

in) of mijn mailadres: ds@pgdoesenwetering.nl Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, 

ds. Stefan Honing 

mailto:ds@pgdoesenwetering.nl

