De tweewekelijkse nieuwsbrief van Protestantse
gemeente Does en Wetering

Bekijk de webversie

Beste gemeenteleden,
Buiten is het zomer en het kerkelijk seizoen loopt op zijn eind. Dat zien we ook terug in het
activiteitenoverzicht: er staat minder op de agenda. Maar dit weekend is het nog allesbehalve
rustig, want komende zaterdag is er in Woubrugge Open Dag Waterrecreatie. En dat betekent
dat er in en om de Dorpskerk en Immanuel weer van alles valt te beleven. En te kopen
natuurlijk: in de afgelopen jaren zijn er veel spulletjes, boeken, serviesgoed etc. ingeleverd en
die zoeken een nieuwe eigenaar. Als u meer van het ‘ontspullen’ bent, kunt ook gewoon
gezellig op de koffie komen, natuurlijk met iets lekkers erbij. Het wordt prachtig weer, dus we
hopen u te zien!
Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief of wilt u iets aan ons kwijt? Mail dan naar
scriba@pgdoesenwetering.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 19 juni 2022
Kerkdienst Dorpskerk; 9.30 uur
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Organist: Jan Roeleveld
Koster: Piet Verboom
Welkom: Marc van der Leij en Cees Kroon
Oppas: Jeany van de Velde en Daniëlle de Keizer
KND: Pauline Lekx en Thomas de Rijk
Bloemendienst: Marjanne Boer
Kerkdienst Kerkje aan de Does; 10.00 uur
Voorganger: prop. Laurien Honing-Hoogerwerf
Organist: Jennie Verweij
Koster: Jan Zandbergen
Zondag 26 juni 2022
Kerkdienst Dorpskerk; 9.30 uur: Viering maaltijd van de Heer
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Organist: Johan van Oeveren
Koster: Rob Vrijenhoek
Welkom: Marianne Jekel en Jeanne Grandia
Oppas: Irma Oosterom en Nine Zandstra
KND: Nathan en Tobiah de Rijk
Bloemendienst: Gerrie Verboom
Kerkdienst Kerkje aan de Does; 10.00 uur
Voorganger: Ds. Anne-Marie van Briemen (Alphen aan den Rijn)
Organist: Bob Koorn
Koster: Agaath van der Beek
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 19 juni

Collectedoel
Diaconie*

Collectedoel
Kerkrentmeesters

Zondag 26 juni

Diaconie**

Orgelfonds

Deurbussen
Stichting Christian Roma
Support***
Stichting Christian Roma
support***

* 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 in de laatste
levensfase. Als dit niet mogelijk is, biedt Amandi-Thuis een gastvrij thuis. 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 rust in het jachtige straatleven. Men kan langskomen
voor een gezonde maaltijd, een douche of schone kleren.
*** 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 5 juni zijn met een hartelijke
groet van de gemeente gebracht bij mevrouw MullerVerkade. De bloemen van zondag 12 juni zijn met een
hartelijke groet en bemoediging gegaan naar mevrouw
Walraven-Haring, die onlangs verhuisd is naar de Driehof
in Hazerswoude-Dorp.
Bloemen Kerkje aan de Does
Op zondag 5 juni zijn de bloemen met een hartelijke felicitatie voor zijn verjaardag gegaan naar
de heer Bosscher. De bloemen van zondag 12 juni waren voor mevrouw Kwakernaak. Wij
wensen haar sterkte toe.
Jarigen 80+
24 juni: mevrouw W.G. Wijsman-van der Horst (Van Woudeweg 2, K 206, 2481 XN) – 89 jaar
1 juli: mevrouw A.H. Brunt-Gunther (Gerbrand Swartlaan 24 A, 2481 AJ) – 83 jaar
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Huwelijksjubileum
Het echtpaar Van Luling-Kemp (Witte Klaver 1, 2481 CC) viert op 28 juni dat ze 55 jaar
getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd met dit smaragden huwelijksjubileum!
Bericht van overlijden
Op woensdag 8 juni is Yurii Pavlyk in de leeftijd van 17 jaar veel te vroeg van ons heengegaan.
Yurii, afkomstig uit Oekraïne, verbleef met zijn moeder en zussen in de vluchtelingenopvang in
Woubrugge. Afgelopen dinsdag was er een herdenkingsdienst in de Dorpskerk. Wij bidden om
troost voor zijn moeder, zijn zussen en verdere familie en vrienden. Onze gedachten en
gebeden zijn ook bij alle bewoners en vrijwilligers van de vluchtelingenopvang.
Bericht van overlijden
Op zaterdag 11 juni is ons oudste gemeentelid mevrouw Kinkel-Klomp overleden. Zij mocht de
leeftijd van 97 jaar bereiken. De dankdienst voor haar leven, die werd geleid door ds. Stefan
Honing, was op vrijdag 17 juni in onze Dorpskerk. Wij wensen haar familie Gods troostende
nabijheid toe.
Geslaagd!
Bij een aantal jongeren kon afgelopen week de vlag (met tas ) uit. Tobiah, Ruben, Nine en
alle anderen, van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma!

HET WOORD IS AAN*…… Jan Zandbergen
Wie is Jan Zandbergen?
Ik ben geboren in 1946 in Sassenheim. Mijn moeder was van
boerenafkomst en mijn vader had een bloemen- en
bloembollenbedrijf. Mijn ouders hebben vier kinderen gekregen. Na
de lagere school ging ik naar de tuinbouwschool en tot ongeveer
mijn 20e werkte ik bij mijn vader op het land. ’s Avonds deed ik de
Handelsavondschool en in 1970 stapte ik over naar NBBS, een
reisorganisatie. Ik heb daar 32 jaar gewerkt, eigenlijk tot NBBS
failliet ging. Daarna werkte ik ’s morgens bij Flora Holland en ’s
middags bij Dirk v/d Broek. En nu ben ik alweer meer dan 10 jaar
met pensioen!
Ik ben getrouwd met Janneke Verburg en vanaf ons huwelijk in 1983 wonen we in Hoogmade.
Janneke en ik hebben 2 zonen, een schoondochter en 2 kleindochters. Onze oudste zoon
Michel woont bij ons en onze jongste zoon Jordy woont met vrouw en kinderen in Alphen aan
den Rijn. Van jongs af aan ben ik betrokken bij de kerk: in Sassenheim ging ik naar de
Nederlands Hervormde kerk en sinds ik in Hoogmade woon, hoor ik bij het Kerkje aan de Does.
In het verleden ben ik 12 jaar diaken geweest. Ik houd ook van zingen en ben lid van het koor
de Lofstem.
Over welk onderwerp praat je het liefst?
Het liefst praat ik over zingen, muziek en geloof. En natuurlijk over de tuin!
Vraag van Gijsbert de Rijk: Jan, ik zie jou als een hulpvaardige man, hoe is dat zo
gekomen?
Ik vind het moeilijk om daar een antwoord op te geven, want ik weet dat eigenlijk niet zo goed.
Ik vind het gewoon fijn om contact te zoeken met andere mensen en dingen voor een ander te
doen. Voordeel is dat je dan ook in beweging blijft.
Van wie zou jij iets willen weten en heb je nog een specifieke vraag voor deze persoon?
Ik zou graag iets meer willen weten van Monique van ‘t Wout. Ik ken jou als een vriendelijk en
belangstellend persoon. Komt dat ook van pas in het werk dat je doet?
* 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
Uitnodiging 2e kijkdag bij orgelbouwer Van Vulpen
De orgelcommissie organiseert een 2e kijkdag bij orgelrestaurateur Van Vulpen in Utrecht op
zaterdag 25 juni 2022 om 10.00 uur. Was u vorige keer verhinderd en wilt u graag zien hoe de
restauratie van het orgel van de Dorpskerk vordert? Dan kunt u zich aanmelden bij Tonja van
Termeij via wilco-tonja@planet.nl
We gaan met eigen vervoer, dus graag in de e-mail uw naam en telefoonnummer en het aantal
personen vermelden en aangeven of u in de gelegenheid bent om te rijden. Na aanmelding
wordt er contact met u opgenomen om e.e.a. af te stemmen. Bent u geïnteresseerd, maar kunt
u niet op 25 juni, dan kunt u dit ook doorgeven aan Tonja. Wellicht kan er nog een 3e kijkdag
georganiseerd worden.

Vluchtelingenopvang in Woubrugge
Bericht van de Stichting Vluchtelingen Woubrugge
Het bestuur van de Stichting Vluchtelingen Woubrugge is de gemeente
zeer erkentelijk voor de mooie gift die wij als collecte opbrengst van
jullie mochten ontvangen. Het geeft ons de gelegenheid om de opvang
van deze zo zwaar getroffen medemensen op een goede manier voort
te zetten.
En het doet ons, en de grote groep vrijwilligers die nu bij onze stichting actief zijn en onze
gasten, goed om ons op deze wijze gesteund te weten.
Met dank en vriendelijke groet, Jan Uit den Boogaard, penningmeester

Open Dag Waterrecreatie – activiteiten Immanuel / Dorpskerk op 18 juni
Twee jaar is het vanwege corona niet doorgegaan, maar komende zaterdag is het zover: Open
Dag Waterrecreatie in Woubrugge. Wij zijn in en om de Dorpskerk en gebouw Immanuel vanaf
9.00 uur present met onze welbekende boeken-, rommel- en brocantemarkt. Als u wilt uitpuffen,
kunt u in Immanuel terecht voor koffie met zelfgebakken taart, cake of stroopwafels. De
kerktoren is open voor beklimming en in de kerk is een tentoonstelling van Feike de Vries.
Kortom genoeg te beleven, dus we rekenen op veel bezoekers! De opbrengst van dit alles is
voor onze gemeente.
Koffieochtend op 22 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! Dit is voorlopig even de laatste keer, want
ook de koffiemorgen kent een zomerstop. In september beginnen we weer.
Avondmaalcatechisatie op 22 en 23 juni
Voor de kinderen van onze beide gemeenten organiseren we weer een avondmaalcatechese.
Daarin denken we na over de maaltijd van de Heer, wat we doen en vooral ook waarom we het
avondmaal vieren. In overleg met de ouders is gebleken dat er geen momenten zijn waarop alle
kinderen kunnen en daarom hebben we voor 2 data gekozen. Dat zijn woensdag 22 juni van
16.00-17.00 uur in Immanuel en donderdag 23 juni van 16.00-17.00 uur in de Gereformeerde
kerk. Heb je je nog niet opgegeven? Meld het dan even bij één van de predikanten.
Kerkenraadsvergadering op 29 juni
De kerkenraad vergadert op woensdag 29 juni in Woubrugge. Dit is de laatste vergadering voor
de zomervakantie.
Openstelling Dorpskerk vanaf zaterdag 9 juli
In de zomermaanden is de Dorpskerk op zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur open voor
bezoekers. Vorig jaar hebben vele wandelaars, fietsers, dorpsgenoten en bootjesmensen een
kijkje genomen in onze Dorpskerk en we hebben gemerkt dat dit gewaardeerd wordt. Voor
herhaling vatbaar dus! We beginnen op zaterdag 9 juli en gaan door t/m Open Monumentendag
op 10 september. Mocht u het leuk vinden om een keer gastheer/vrouw te zijn: Jannie van der
Leij coördineert het rooster.
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).

TOT SLOT......
.... sluiten we af met Lied 695:
Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.
Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.
Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.
Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.
Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

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.

