
Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge 

5 juni  9:30  ds. S.C. Honing & ds. C.R. Koops-Verdoes. Pinksteren, gezamenlijke 

dienst met de Gereformeerde Kerk in de Dorpskerk 

12 juni  9:30  ds. M.S. Kloppenburg, Rijnsaterwoude 

 

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade 

5 juni  10:00  mw. G. Bregman-Hoving, Woubrugge 

12 juni  10:00  ds. S.C. Honing 

 

Vieren en doen.  

 

Vierplek Woubrugge. Aanstaande zondag vieren we het feest van de Geest: Pinksteren! In 

deze gezamenlijke dienst met de Gereformeerde Kerk zullen zowel ds. Carolina Koops als 

ikzelf voorgaan. Wij zijn blij dat er deze dienst ook verschillende liederen met en door onze 

zangers gezongen zullen worden. De week na Pinksteren ontvangen we ds. Mariska 

Kloppenbrug. Zij is predikant in Rijnsaterwoude. Goede diensten toegewenst! 

 

Vierplek Hoogmade. Zondag is het Pinksterfeest! Wij zullen dan Gretha Bregman in ons 

midden ontvangen. Fijn om deze goede bekende op deze bijzondere zondag te ontvangen. 

De week daarna hoop ikzelf voor te gaan. Op het moment van schrijven weet ik nog niet 

waar ik dan over zal gaan preken.  

 

Kunstexpositie. In het kerkje aan de Does is er van dinsdag 31 mei t/m zaterdag 11 juni een 

expositie met kunstwerken van Femke Kortekaas, Paul van Waardhuizen en Jan Timmers. U 

bent dagelijks van harte welkom tussen 11:00 uur en 16:00 uur (op zondag vanaf 12:00 uur).  

 

Koffieochtend op 8 juni. 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 

 

Dorpsleerhuis Stiltewandeling. Tegenwoordig zijn we vaak druk, druk, druk… Er zijn talloze 

dingen die continu onze aandacht vragen. En op momenten dat we even niets te doen 

hebben, is er alsnog van alles wat onze concentratie vraagt. Hierdoor hebben we vaak geen 

tijd om even stil te zijn en de dingen van het dagelijks leven eens rustig te overdenken. 

Op vrijdagavond 10 juni organiseren wij een stiltewandeling. Tijdens de wandeling van circa 

vijf kilometer genieten we van de rust en de stilte. U krijgt de kans om in stilte mee te 

wandelen. Onderweg staan we stil bij een aantal Bijbelteksten die uw denken in een ander 

licht kunnen zetten. Na afloop is er de gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie 

of thee na te praten. 

We vertrekken om 19:00 uur vanaf ’t Kompas in Hoogmade. Doet u stevig schoeisel aan? Een 

lange broek kan ook fijn zijn. Kosten zijn 5 euro per persoon, inclusief koffie/thee. Graag van 



te voren aanmelden via: dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com Mocht door het slechte weer 

de wandeling onverhoopt niet doorgaan zoeken we contact met de mensen die zich hebben 

aangemeld.  

 

Save the date:  boeken/brocante-en rommelmarkt op 18 juni a.s. 

Tijdens de open dag waterrecreatie organiseert de Protestantse gemeente Does en 

Wetering te Woubrugge weer een gezellige markt waar van alles voor een klein prijsje te 

koop is. 

Heeft u nog goed verkoopbare spullen?  Te denken valt aan brocante, curiosa e.d. dan 

houden wij ons aanbevolen.  Spullen kunnen na telefonische afspraak met Josina Deurloo 

gebracht worden.  Eventueel kunnen spullen ook  worden opgehaald, als u zelf niet in de 

gelegenheid bent om ze te brengen. 

Om te voorkomen, dat we na afloop van de markt  onnodig veel spullen naar de 

kringloopwinkels  of de vuilstort moeten brengen, vragen wij u om kritisch te zijn bij het 

inleveren. De spullen dienen schoon en netjes te zijn. 

Grote meubels, kasten, stoelen e.d. kunnen we niet  gebruiken c.q. verkopen.  

Bloempotten en vazen hebben we inmiddels in overvloed. Dus die zijn niet meer nodig, 

tenzij het nog goed uitziende retro of antieke zijn. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

Josina Deurloo  

Telefoon 06-40328381 

Email josina.visser@gmail.com 

 

Het startweekend. 

Dit seizoen is nog niet afgelopen, maar toch zijn wij bezig met de start van het komende 

seizoen. 

Het startweekend zal gehouden worden op 17 en 18 september. Noteer dit vast in uw 

agenda. 

We hebben leuke ideeën voor onze bijeenkomst op zaterdag, die dit jaar bij de 

Gereformeerde Kerk gehouden zal worden. Daar hebben we wel uw hulp bij nodig.  

Onze vraag is dan ook, wie heeft er een sloep/bootje en is in de gelegenheid om op 

zaterdagmiddag aanwezig te zijn en te willen varen. Wilt u dit doorgeven aan een van de 

commissie leden, dit mag via de mail of per telefoon. 

De jeugd willen we heel graag betrekken bij deze middag en hebben voor hen een leuke 

activiteit bedacht. Klein tipje van de sluier,…. Neem je zwemkleding mee!! 

De startzondag zullen we met elkaar vieren op de Aspergehof. 

Hou de nieuwsbrieven goed in de gaten, want in augustus zullen we u en jullie verder 

informeren over deze bijeenkomst.  

Wij hebben er zin in. 

mailto:dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com


Hartelijke groet de voorbereidingscommissie 

Alie uit den Boogaard, Hanneke Grandia, Rita Lekx, Corrie Stenvers, Ada de Kleer 

 

Omzien naar elkaar.  

 

Mevrouw Kinkel-Klomp (Weteringpad 3 K107, 2481AS Woubrugge) is in het ziekenhuis 

opgenomen geweest na een hersenbloeding. Ze is nu gelukkig weer in Woudsoord. Wij 

bidden om een voorspoedig herstel.  

 

Bedankt. Wij willen iedereen bedanken voor alle bemoediging en lieve woorden naar 

aanleiding van het overlijden van Henk Schijf. Riet Schijf, kinderen en kleinkinderen.  

 

Vluchtelingen 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. 

 

Daarnaast is ook de website van de stichting online gegaan. Deze vindt u hier: 

https://www.vluchtelingenwoubrugge.nl  

 

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 NL76RABO0190773243 van de Stichting Vluchtelingen 

Woubrugge. Alvast dank! 

 

Bestuur en Beleid.  

 

Bedankt. Op huisbezoek ontving ik honderd euro en twintig euro. Beide giften voor de kerk, 

waarvoor hartelijk dank! 

 

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

telefonische spreekuur van dinsdag 7 juni wordt daarom verplaatst naar woensdag 8 juni.  

 

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 
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