
Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge 

31 juli  9:30  ds. Hans Bouma, Kampen (gezamenlijke dienst in de Gereformeerde 

Kerk) 

7 augustus 9:30  ds. D. Verboom, Rijnsburg (gezamenlijke dienst in de Dorpskerk) 

 

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade 

31 juli  10:00  ds. W.J. van Schaik, Zeist 

7 augustus 10:00  ds. M. Walburg, Alphen a/d Rijn 

 

Vieren en doen.  

 

Vierplek Woubrugge. Komende zondag gaat ds. Bouma voor in de gezamenlijke dienst in de 

Gereformeerde Kerk. 7 augustus is er weer dienst in de Dorpskerk dan ontvangen we ds. 

Verboom uit Rijnsburg. Goede diensten toegewenst! 

 

Vierplek Hoogmade. Aanstaande zondag komt een goede bekende ds. Jasper van Schaik bij 

ons voorgaan. De week daarna zal ds. Walburg de dienst leiden. Mooie en inspirerende 

diensten toegewenst! 

 

Openstelling Dorpskerk op zaterdag.  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 30 juli zijn Jan en Anja Tinga gastheer en -vrouw, en op 6 augustus zijn Jeanne 

Grandia en Maaike Schijf de gastvrouwen. 

 

Omzien naar elkaar.  

 

Bedankt. Ter gelegenheid van ons 50 jarige huwelijk ontvingen wij veel kaarten van de 

gemeente dat heeft ons goed gedaan. Hartelijk bedankt daarvoor. Adri en Coby 

Hoogerbrugge 

 

Bedankt. Ria Bruggeman en Gerda van Egmond willen graag alle gemeenteleden hartelijk 

bedanken voor de mooie kaarten van troost tijdens de ziekte en het overlijden van hun zus 

Tiny Scherrenberg Het heeft ons gesteund en getroost in ons verdriet om door te gaan. 

Allemaal hartelijk bedankt.  

 

Bestuur en Beleid.  

 

Bedankt. Op huisbezoek ontving ik nog twintig euro voor de familie van Buren -Hoveraid. 

Hartelijk dank! 

 



Beeldscherm in gebouw Immanuel. De vakantieperiode is ook altijd een goed moment voor 

onderhoud of andere klussen. Zo is er deze week een vast scherm geplaatst in de grote zaal 

van gebouw Immanuel.  

De beamer en het oude scherm waren aan vervanging toe en de kerkrentmeester hebben 

gekozen voor een eigentijdse oplossing. 

Zo kan de zaal na de vakantie weer optimaal gebruikt worden! 

 

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. Wij wensen een ieder die nog weggaat, en ook iedereen die thuisblijft, een 

goede vakantie toe! ds. Stefan Honing 
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