
Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge 

17 juli  9:30  ds. C.R. Koops-Verdoes, gezamenlijke dienst in de Gereformeerde Kerk 

24 juli  9:30  ds. S.C. Honing, gezamenlijke dienst in de Dorpskerk 

 

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade 

17 juli   10:00  mevr. A. Vermeij, Boskoop 

24 juli  10:00  ds. J. Henzen, Wateringen 

 

Vieren en doen.  

 

Vierplek Woubrugge. In de zomer zijn er steeds gezamenlijke diensten met de 

Gereformeerde Kerk. A.s. zondag gaat ds. Carolina Koops voor in de Gereformeerde Kerk. De 

week daarop ga ikzelf voor in de Dorpskerk. We gaan dan weer verder met onze serie preken 

over gelijkenissen van Jezus. We lezen dan Lucas 12:13-21; de gelijkenis van de rijke dwaas. 

Goede diensten toegewenst! 

 

Vierplek Hoogmade. Komende zondag ontvangen we Annie Vermeij en de week daarop ds. 

Jan Henzen. Beiden zijn ze goed bekend bij ons. Mooie en inspirerende diensten 

toegewenst! 

 

Openstelling Dorpskerk op zaterdag 23 en 30 juli.  In de zomermaanden is de Dorpskerk op 

zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur open voor bezoekers. We hopen dat weer veel 

wandelaars, fietsers, dorpsgenoten en bootjesmensen een kijkje komen nemen in onze 

Dorpskerk. Op zaterdag 23 juli zijn  Leen en Coby Noordam gastheer en -vrouw, op 30 juli 

zijn dat Jan en Anja Tinga. 

 

Omzien naar elkaar.  

 

Vakantietas voor Oekraïense kinderen. De diaconieën van PKN Leimuiden, PKN 

Rijnsaterwoude, PKN Ter Aar, PKN Oude Wetering en onze gemeente Does en Wetering 

hebben samen het plan opgevat om vakantietassen samen te stellen voor de Oekraïense 

kinderen in onze dorpen. De tassen zijn uitgedeeld op de dag dat de kinderen vrij kregen 

voor de vakantie. 

We hopen dat de kinderen, ondanks de moeilijke situatie waarin ze verkeren, een fijne 

vakantie hebben en wensen ze veel speelplezier! 

 

Bedankt. Eldert en Leny van Luling willen een ieder bedanken voor alle felicitaties rondom 

hun 55 jarig huwelijk. Hartelijk dank!  

 

Vakantie. De vakantie is begonnen! Wij wensen een ieder die weggaat of thuis blijft een 

goede periode toe waarin we tot rust mogen komen en mogen genieten van de schepping.  



 

Bestuur en Beleid.  

 

Nieuws vanuit de stuurgroep Pg Does en Wetering en Gereformeerde kerk. 

Op woensdag 25 mei waren er in beide gemeenten gemeenteavonden. Daar is o.a. 

gesproken over de samenwerking van de Protestantse gemeente Does en Wetering en de 

Gereformeerde kerk Woubrugge en de intentieverklaring om als gemeenten te fuseren per 1 

januari 2025.  

Gemeenteleden hebben tijdens beide avonden gereageerd op de vier vragen die we stelden:  

Wat is voor u een inspirerende gemeente?  

Wat spreekt u aan in de intentieverklaring?  

Wat mist u hierin?  

Hebt u nog suggesties, bijv. thema’s die besproken moeten worden.  

In groepjes is hierover met elkaar gesproken en in het plenaire gesprek is kort 

teruggekoppeld. We danken u voor de betrokkenheid, het meedenken en uw inbreng.  

De uitkomsten van deze gesprekken hebben we besproken in de stuurgroep en dat heeft 

geleid tot een paar kleine wijzigingen en aanvullingen op de intentieverklaring. Deze 

gewijzigde intentieverklaring is naar de beide kerkenraden gestuurd en die hebben deze 

besproken. Overwegende wat tijdens de eigen gemeenteavond is genoemd over de 

intentieverklaring en de samenwerking, is de intentieverklaring in beide kerkenraden 

getekend. Deze zal met de benodigde stukken naar het Breed Moderamen van de Classicale 

Vergadering Zuid-Holland Noord worden gestuurd.  

We zijn blij met deze uitkomst en de stuurgroep is al begonnen met het opstellen van 

opdrachten voor een aantal werkgroepen. Deze werkgroepen zullen voorstellen gaan doen 

voor onder andere een gezamenlijke toekomstvisie en een visie m.b.t. de gebouwen. De 

werkgroepen kunnen bestaan uit kerkenraadsleden en gemeenteleden. Na de zomer hopen 

we hier meer over te kunnen melden. 

We wensen u allen alvast een goede zomer toe! 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij de leden van de stuurgroep: Berend Schilstra, 

Femke Kortekaas-Swagerman, Iwan de Kok, Leo Deurloo, Marianne Zandstra en ds. Carolina 

Koops-Verdoes 

 

Vakantie predikant. Van maandag 1 augustus t/m vrijdag 26 augustus heb ik vrij. Kopij voor 

het kerkblad kunt u sturen naar kerkblad@pgdoesenwetering.nl In dringende gevallen kunt 

u contact opnemen met scriba Marianne Zandstra (tel. 0172-442733, 

scriba@pgdoesenwetering.nl ) of één van de andere kerkenraadsleden.  

 

Hartelijke groet. Voor pastorale zaken en berichten in het kerkblad kunt u met mij contact 

opnemen, tel. 0172-518157 of mijn mailadres: ds@pgdoesenwetering.nl Met een hartelijke 

groet vanuit de pastorie, ds. Stefan Honing 
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