
Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge 

19 juni  9:30  ds. S.C. Honing  

26 juni  9:30  ds. S.C. Honing, viering maaltijd van de Heer 

 

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade 

19 juni  10:00  prop. L.J. Honing-Hoogerwerf, Woubrugge 

26 juni  10:00  ds. A.M.D. van Briemen, Alphen a/d Rijn 

 

Vieren en doen.  

 

Vierplek Woubrugge. De komende twee zondagen hoop ikzelf voor te gaan in de Dorpskerk. 

Aanstaande zondag denken we na over opnieuw één van de werken van barmhartigheid. 

Deze keer gaat het over het goede werk van de zieken bezoeken. We lezen naast Mat. 25:34-

36 uit Jakobus 5:13-18. De week daarop vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. 

Inspirerende en gezegende diensten toegewenst! 

 

Vierplek Hoogmade. Komende zondag ontvangen wij voor de derde zondag op rij een 

andere voorganger uit Woubrugge. Deze keer hoopt Laurien bij jullie voor te gaan. De week 

daarop reist ds. Anne-Marie van Briemen uit Alphen a/d Rijn naar ons Kerkje aan de Does. 

Goede diensten toegewenst! 

 

Open Dag Waterrecreatie – activiteiten Immanuel / Dorpskerk 18 juni. 

Komende zaterdag is de Open Dag Waterrecreatie in Woubrugge. Onze gemeente is in en 

om de Dorpskerk en gebouw Immanuel present met een boeken-, rommel- en 

brocantemarkt. Er is ook gelegenheid om in Immanuel een kopje koffie/thee of fris te kopen. 

Natuurlijk met iets lekkers erbij. De kerktoren is open voor beklimming en in de kerk is een 

tentoonstelling van Feike de Vries. Kortom genoeg te beleven, dus we hopen u de 18e te 

zien! 

 

Koffieochtend op 22 juni. 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. Dit is 

de laatste keer van het seizoen. Op 28 september D.V. beginnen we weer.  

 

Uitnodiging kijkdag orgel.  

Graag nodigen wij, de orgelcommissie, u uit voor een kijkdag bij Gebr. Van Vulpen in Utrecht 

op zaterdag 25 juni 2022 om 10:00 uur.  

Hoe bijzonder is het om ons orgel te kunnen bekijken tijdens de restauratie.  

 

Het is de bedoeling dat we met eigen vervoer gaan misschien een goed idee om te 

carpoolen. 

 



Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u het orgel met eigen ogen bekijken? 

Meldt u dan aan bij Tonja van Termeij-Bregman via wilco-tonja@planet.nl 

 

Graag vernemen wij van u het volgende: 

1. uw naam en telefoonnummer 

2. bent u in de gelegenheid om te rijden en iemand mee te nemen of zou u met iemand mee 

willen rijden 

3. met hoeveel personen wilt u deelnemen 

 

Na aanmelding wordt er contact met u opgenomen om e.e.a. met u af te stemmen. 

 

Zou u wel een kijkje willen nemen bij Gebr. Van Vulpen maar bent u niet in de gelegenheid 

op 25 juni laat dat dan ook even weten via de email: wilco-tonja@planet.nl 

 

Wij kijken uit naar uw aanmelding! De orgelcommissie  

 

Omzien naar elkaar.  

 

Bericht van overlijden. Geschokt zijn wij door het plotselinge overlijden van één van de 

vluchtelingen van de opvang in Woubrugge. Yurii Pavlyk is op woensdag 8 juni in de leeftijd 

van 17 jaar veel te vroeg van ons heengegaan. Afgelopen dinsdag hebben wij in de 

Dorpskerk en op de begraafplaats afscheid van hem genomen. Wij bidden om troost voor 

zijn moeder, zijn zussen en verdere familie en vrienden. Tevens bidden wij ook voor alle 

bewoners en vrijwilligers van de vluchtelingenopvang. 

 

Bericht van overlijden. Afgelopen zaterdag 11 juni is in de leeftijd van 97 jaar mw. Kinkel-

Klomp van ons heengegaan. De dankdienst voor het leven vindt vrijdag 17 juni om 13:30 uur 

plaats vanuit onze Dorpskerk. De avond daarvoor is er van 19:00 uur tot 20:00 uur 

condoleren in Woudsoord. Wij bidden om troost voor haar familie en naasten.  

 

Bericht van overlijden.  

Op donderdag 2 juni is overleden mevrouw Dini Schalk, echtgenote van ds. Piet Schalk, oud-

predikant van de Protestantse gemeente Hoogmade-Rijpwetering. Wij wensen ds. Schalk en 

zijn familie Gods troostende nabijheid toe. Mocht u een kaart willen sturen, dan is dit het 

adres: Prinses Beatrixlaan 791, 2284 BE, Rijswijk. 

 

Huwelijksjubileum. Dhr. en mevr. van Luling-Kemp (Witte Klaver 1, 2481CC Woubrugge) 

vieren op 28 juni dat ze 55 jaar getrouwd zijn. Wij feliciteren hen van harte met dit mooie 

jubileum en wensen hen Gods zegen toe.  

 



Verhuisd. Mevrouw Walraven-Haring is verhuisd van de Gerbrand Swartlaan naar 

zorglocatie de Driehof in Hazerswoude-Dorp (Dorpsstraat 27, 2391BB. Kamer 128). Wij 

wensen haar Gods zegen in deze nieuwe omgeving met de zorg die zij nodig heeft. 

 

Bestuur en Beleid.  

 

Bericht van de diaconie. Op zondag 19 juni is de diaconale collecte bestemd voor Hospice 

Amandi-Thuis. De meeste mensen willen het allerliefst in hun eigen vertrouwde omgeving 

thuis zijn bij ziekte of in de laatste levensfase. Als dit mogelijk is dan biedt Amandi-Thuis een 

gastvrij thuis. Dit betekent onder meer een veilige en liefdevolle omgeving met aandacht 

voor de gasten en hun naasten. Samen met hun naasten kunnen zij met behoud van hun 

eigenwaarde, vorm en inhoud geven aan hun levenseinde. De vrijwilligers bieden ook thuis 

hulp aan mensen in hun laatste levensfase. 

Op zondag 26 juni is de diaconale collecte bestemd voor de Regenboog Groep. De 

inloophuizen bieden dak- en thuislozen voor even rust in het jachtige straatleven. Men kan 

langskomen voor een gezonde maaltijd, een douche of schone kleren. Het kan ook heel 

ingewikkeld zijn als iemand in je naaste omgeving drugs gebruikt of psychiatrische klachten 

heeft. De kans is groot dat je te maken hebt met moeilijk gedrag. Met de ervaren en 

deskundige coaches kun je hierover praten en samen zoeken naar betere manieren om 

hiermee om te gaan. 

Beide collectes van harte aanbevolen! 

 

Bedankt. Via ouderling Jannie van der Leij ontvingen we twintig euro, en Gerrie Verboom 

ontving tien euro als dank voor de bloemengroet. Alle gevers hartelijk bedankt! 

 

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

