De tweewekelijkse nieuwsbrief van Protestantse
gemeente Does en Wetering

Bekijk de webversie

Beste gemeenteleden,
Komende zondag vieren we met elkaar Pinksteren, feest van hoop. In Woubrugge is er in de
Dorpskerk een gezamenlijke dienst met de Gereformeerde kerk. Dat doen we onder andere
omdat in Alphen aan den Rijn de Zomerdienst aan het Meer wordt gehouden. Vanuit onze
gemeenten is daar ook belangstelling voor. In ieder geval heeft een groep jongeren het plan
opgevat er gezamenlijk naar toe te gaan.
Op woensdag 25 mei was onze eerste gemeenteavond als Protestantse gemeente Does en
Wetering. Naast alle inhoudelijke onderwerpen ook een mooi moment om elkaar wat beter te
leren kennen. Daar gaan we nog meer momenten voor zoeken. Bijvoorbeeld tijdens het
startweekend in september! In deze nieuwsbrief leest u daar meer over.
Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief of wilt u iets aan ons kwijt? Mail dan naar
scriba@pgdoesenwetering.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 5 juni 2022: Pinksteren
Kerkdienst Dorpskerk; 9.30 uur - gezamenlijke dienst
Voorgangers: Ds. Stefan Honing en Ds. Carolina Koops-Verdoes
Organist: Kees Spaans
Koster: Arjan van de Velde
Welkom: Teun en Corry van der Eijk
Oppas: Jessica Noordam en Rita van Rijn
KND: Corriena Bergsma en Maaike Hoogenboom
Bloemendienst: Coby Noordam
Kerkdienst Kerkje aan de Does; 10.00 uur
Voorganger: Mw. Gretha Bregman-Hoving
Organist: Ronald Mulder
Koster: Piet v/d Geest
Zondag 12 juni 2022
Kerkdienst Dorpskerk; 9.30 uur
Voorganger: Ds. Mariska Kloppenburg (Rijnsaterwoude)
Organist: André van ‘t Wout
Koster: Wilco van Termeij
Welkom: Wilco en Tonja van Termeij
Oppas: Marja van de Vechte en Corriena Bergsma
KND: Naomi de Rijk en Nine Zandstra
Bloemendienst: Anja van Staden
Kerkdienst Kerkje aan de Does; 10.00 uur
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Organist: Johan van Oeveren
Koster: Jan Uit den Boogaard
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 5 juni

Collectedoel
Pinksterzending

Collectedoel
Kerkrentmeesters

Zondag 12 juni

Kerkrentmeesters

Energie gebouwen

Deurbussen
Stichting Christian Roma
Support*
Stichting Christian Roma
support*

* 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 22 mei zijn met een bemoedigende
groet van de gemeente gebracht bij Wim en Louke van der
Horst. De bloemen van zondag 29 mei zijn met een hartelijke
groet en bemoediging gegaan naar mevrouw Kinkel-Klomp.
Bloemen Kerkje aan de Does
Op zondag 22 mei zijn de bloemen met een hartelijke felicitatie gegaan naar Paul van
Waardhuizen. De bloemen van zondag 29 mei waren voor organist Ronald Mulder als dank voor
zijn muzikale bijdrage aan de kerkdiensten.
Jarigen 80+
16 juni: de heer A. van ‘t Wout (Dokter Nooterstraat 21, 2481 AV) – 90 jaar
17 juni: mevrouw J.J. van Klaveren-Verhagen (van Hemessenkade 49, 2481 BJ) – 80 jaar
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Meeleven
Mevrouw Kinkel-Klomp (Weteringpad 3 K107, 2481 AS) is in het ziekenhuis opgenomen
geweest na een hersenbloeding. Inmiddels is zij weer in haar kamer in Woudsoord, maar haar
gezondheidstoestand is broos. Wij wensen haar Gods nabijheid toe.
Verhuizing
Mevrouw Walraven-Haring verhuist komende week van de Gerbrand Swartlaan naar zorglocatie
de Driehof in Hazerswoude-Dorp (Dorpsstraat 27, 2391 BB, Kamer 218). Wij wensen haar Gods
zegen in deze nieuwe omgeving met de zorg die zij nodig heeft.
Bericht van overlijden
Op donderdag 2 juni is overleden mevrouw Dini Schalk, echtgenote van ds. Piet Schalk, oudpredikant 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.

HET WOORD IS AAN*…… Gijsbert de Rijk
Wie is Gijsbert de Rijk?
Ik ben geboren in 1964 aan de Oudshoornseweg in Alphen aan
den Rijn. Mijn vader had een zuivelhandel samen met zijn zus en
broer. Een echt familiebedrijf wat mijn opa daar ooit begonnen was.
Mijn vaders hart lag echter meer bij de melk dan bij de klant en zo
verhuisden we in 1967 naar de Heimansbuurt, naar de boerderij
waar een oom van mijn vader had gewoond. Ik was toen
tweeëneenhalf jaar en weet het nog goed. Sterker nog...mijn
geheugen gaat nog verder terug, en dat schijnt best bijzonder te
zijn, maar daarover straks meer. Mijn ouders hebben in totaal vijf
kinderen gekregen, waarvan ik de middelste ben. Hoewel we vanaf
de verhuizing bij de Hervormde kerk van Woubrugge hoorden
bleven we jarenlang ook nog naar de Sionskerk in Alphen gaan. Ik heb daar de zondagsschool
gevolgd maar de catechisatie in Woubrugge. Na de basisschool heb ik de MAVO gedaan en
vervolgens de Middelbare Agrarische School in Hoofddorp. Daarna kon ik in militaire dienst de
opleiding tot sergeant-groepscommandant volgen. Een tijd waar ik erg van heb genoten en veel
heb geleerd. In 1989 leerde ik Afike kennen en mijn altijd al aanwezige passie voor Suriname
mocht ik met haar samen delen, bekroond door ons huwelijk in 1991 en door onze acht
kinderen die het Surinaamse bloed met trots door de aderen voelen stromen. Toch stroomt ook
blijkbaar de melk door hun aderen, want na het overlijden van mijn ouders, groeide bij hun ook
het verlangen de boerderij van opa voort te zetten. Zo heb ik naast mijn loonwerk in de
groenvoorziening nu een melkvee bedrijf waarin we als gezin leven mét en leven ván de dieren,
en die manier van leven graag willen delen met de maatschappij. Dit doen we onder andere
door educatie en het verwerken van zuivel.
Binnen de kerkelijke gemeenschap van Woubrugge heb ik jarenlang het jeugdwerk geleid en
jeugddiensten georganiseerd. Ook ben ik 12 jaar lang ouderling geweest. Daarnaast ben ik
regelmatig nog te vinden in de Sionskerk.
Over welk onderwerp praat je het liefst?
Met mij kan je over alles praten, maar het liefst wil ik zingen. Dat doe ik dan ook veel en vaak.
Met de kinderen deel ik mijn passie voor alles wat rijdt. Trekkers, oude auto's en
motorfietsen…..
Vraag van Tiny Nijhoff: Gijsbert, jij schrijft gedichten en soms teksten bij muziek.
Publiceer jij wel eens een gedicht in een tijdschrift of krant?
Goeie vraag Tiny. Ik denk dat niet veel mensen van mij weten dat ik gedichten schrijf. En hierbij
kom ik terug op het begin van mijn verhaal, hoe mijn geheugen ver terug gaat tot ik heel klein
was. Dat gaat dan niet om feiten, maar om sferen, om gevoelens, om geuren, om beleving. Ik
ben iemand waar gevoelens diep binnen komen en nooit meer weggaan. En om ze te
verwerken kan je ze opschrijven in gedichten bijvoorbeeld. Te vaak zijn ze dus persoonlijk, of
vóór een persoon.
Van wie zou jij iets willen weten en heb je nog een specifieke vraag voor deze persoon?
Van Jan Zandbergen. Jan, ik ken je al zo lang maar eigenlijk ken ik je helemaal niet. Ik zie jou
als een hulpvaardige man, hoe is dat zo gekomen?
* 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
Open Dag Waterrecreatie – activiteiten Immanuel / Dorpskerk
Op zaterdag 18 juni is er 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. Er hebben zich al veel bakkers gemeld en daar zijn we blij mee.
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!
Jaarrekeningen 2021
De kerkenraad heeft de jaarrekeningen 2021 van de diaconie en het college van
kerkrentmeesters voorlopig goedgekeurd. Omdat onze gemeente in 2021 nog niet gefuseerd
was, betreft het 2 jaarrekeningen van de diaconie en 2 van de kerkrentmeesters.Tijdens de
gemeenteavond op 25 mei zijn deze gepresenteerd en is aangekondigd dat de jaarrekeningen
ter inzage geplaatst zullen worden op onze website. U vindt ze hier.
Vragen over de jaarrekeningen diaconie kunt u stellen aan Jan Tinga, voor vragen over de
jaarrekeningen kerkrentmeesters kunt u terecht bij André Oosterom. Dat kan t/m 10 juni.
Terugblik bezoek orgelbouwer Van Vulpen
De orgelcommissie organiseerde op zaterdag 28 mei een
bezoek bij orgelbouwer Van Vulpen in Utrecht. Daar is
door een groep gemeenteleden dankbaar gebruik van
gemaakt. Het was heel boeiend om met eigen ogen te
zien hoe de restauratie van het orgel van de Dorpskerk
ervoor staat. Er wordt hard gewerkt aan de verschillende
onderdelen en we kregen een enthousiaste toelichting.De
verwachting is dat het orgel eind van dit jaar
teruggeplaatst wordt in de Dorpskerk.
Terugblik strandmiddag gezinnen
Zondagmiddag 22 mei zijn we als ouders met kinderen vanuit de
Gereformeerde kerk en de Protestantse gemeente Does en
Wetering naar het strand bij Langevelderslag geweest.
Onder andere een speeltuin, een beachvolleybalveld en natuurlijk
het mooie weer zorgden voor een paar schitterende uren met
elkaar!
Vooruitkijken naar het startweekend
Het seizoen is nog niet afgelopen, maar toch zijn wij al 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 17 september
aanwezig te zijn? 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 we 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.
Houd de nieuwsbrieven goed in de gaten, want in augustus zullen we u en jullie verder
informeren.
Wij hebben er zin in! Hartelijke groet van de voorbereidingscommissie,
Alie Uit den Boogaard, Hanneke Grandia, Rita Lekx, Corrie Stenvers, Ada de Kleer

Vluchtelingenopvang in Woubrugge
De Stichting Vluchtelingen Woubrugge heeft sinds kort een eigen
website: www.vluchtelingenwoubrugge.nl en een eigen
bankrekeningnummer. Zoals u weet is de Vluchtelingenopvang een
particulier initiatief en daarom is de Stichting afhankelijk van donaties
om de kosten (o.a. energie) te dekken. Helpt u ook mee? Dat kan door
een eenmalige gift of door donateur te worden en maandelijks een klein
bedrag (bijvoorbeeld € 10,-) over te maken. Het rekeningnummer van
de Stichting is NL76 RABO 0190773243. Alvast dank!

Kunstexpositie Kerkje aan de Does 31 mei t/m 11 juni
In het Kerkje aan de Does is er van dinsdag 31 mei t/m zaterdag 11 juni een expositie met
kunstwerken van drie van onze gemeenteleden: Femke Kortekaas, Jan Timmers en Paul van
Waardhuizen. Hieronder ziet u al een voorproefje en via deze link kunt u meer lezen over hun
werk.
U bent dagelijks van harte welkom tussen 11.00 uur en 16.00 uur (op zondag 5 juni vanaf 12.00
uur).

Zomerdienst aan het Meer op 5 juni
Op eerste Pinksterdag wordt in Alphen aan den Rijn weer de Zomerdienst aan het Meer
gehouden: een openluchtdienst georganiseerd door verschillende kerken. Op de
facebookpagina staat de volgende omschrijving: "Een feest waar iedereen welkom is die zich
christen voelt of noemt. Een feest voor iedereen die wil ervaren hoe het is om in de open lucht
samen met zoveel anderen God te loven en te prijzen."
De dienst begint om 10.30 uur; inloop vanaf 10.00 uur . Locatie: Zegerplas
Brugclub op eerste Pinksterdag (5 juni) op de fiets naar Alphen aan den Rijn
Zoals je hierboven kunt lezen, is komende zondag de Zomerdienst aan het Meer. Het plan is om
met de jongeren van de brugclub (vanaf 1e klas voortgezet onderwijs) naar deze dienst te
fietsen. Om 9.00 uur staat in de brughut (blokhut) bij de Gereformeerde kerk een ontbijtje klaar
en om 9.45 uur pakken we de fiets. Het is voor de croissantjes handig als de jongeren zich bij
Bea van der Kolk (bea.vanderkolk@gmail.com) aanmelden.
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 op vrijdag 10 juni
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 organiseert het Dorpsleerhuis 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. U kunt dan gelijk ook de schilderijen bekijken van de kunstexpositie in het Kerkje
aan de Does.
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.
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).

Heilige Geest van God (Hemelhoog 229)
Componist: Paul Armstrong; Tekstdichter / vertaler: Yvonne Hoekendijk
Dit lied staat in Hemelhoog, maar we komen het in diverse bundels tegen. Van oorsprong is het
een Amerikaans lied, onder de titel ‘Spirit of the living God’.
Over de tekstdichter is weinig bekend.
Het lied is geschreven in 1984. Vanuit Amerika is het bekend geworden via de Evangelische
gemeenschappen. Bij ons is het bekend onder de titel zoals hierboven vermeld staat.
Het is een lied dat echt bedoeld is voor de tijd van Pinksteren. De tekst is eenvoudig, maar wel
heel duidelijk met de vraag om vervuld te mogen worden met de Geest van God ( Ef. 5: 17-20).
De muzikale structuur is eenvoudig en tegelijk stuwend vanwege de omvang van de melodie.
Ook de melodische sprongen zijn eigenlijk voorspelbaar. Mede daardoor is het een graag
gezongen lied.
Deze keer heb ik de instrumentale bezetting klein en heel summier gehouden. Er wordt alleen
gebruik gemaakt van een gitaar voor de intro en een hoorn voor de begeleiding. Eenstemmige
zang waarmee het begint geeft later weer de volheid van die Geest door de vierstemmigheid
met hoorn. U kunt de opname, gemaakt in de Dorpskerk, hier bekijken.
Hartelijke groet,
Johan van Oeveren

TOT SLOT......
.... sluiten we af met Lied 686:1
De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.

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.

