De tweewekelijkse nieuwsbrief van Protestantse
gemeente Does en Wetering

Bekijk de webversie

Beste gemeenteleden,
Bijna is het zover: zomervakantie! De scholen sluiten eind volgende week hun deuren en dat
betekent ook dat we vanaf 10 juli weer beginnen met onze gezamenlijke zomerdiensten in
Woubrugge. En we beginnen gelijk goed door op 10 juli als hele gemeente Does en Wetering en
de Gereformeerde kerk samen te komen in de Dorpskerk. We hopen op een volle kerk!
We wensen iedereen een fijne zomertijd toe, of u nu op vakantie gaat in eigen land of ver weg,
of thuisblijft in één van onze mooie dorpen. De kerk is elke zondag open en ook de nieuwsbrief
verschijnt gewoon om de week!
Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief of wilt u iets aan ons kwijt? Mail dan naar
scriba@pgdoesenwetering.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 3 juli 2022
Kerkdienst Dorpskerk; 9.30 uur
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Organist: Kees Spaans
Koster: Leen van Wouwe
Welkom: Monique Kinkel en Monique van ‘t Wout
Oppas: Janneke van Wouwe en Vera Hijzelendoorn
KND: Afike de Rijk en Chris Hijzelendoorn
Bloemendienst: Wilco van Termeij
Kerkdienst Kerkje aan de Does; 10.00 uur
Voorganger: ds. Jelis Verschoof (Leimuiden)
Organist: Jennie Verweij
Koster: Arie Stigter
Zondag 10 juli 2022: 1e gezamenlijke zomerdienst PG Does en Wetering en
Gereformeerde kerk
Kerkdienst Dorpskerk; 9.30 uur
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Organist: Jan Roeleveld
Koster: Marten den Boer
Welkom: Coby Bogman en Tineke Heijns
Oppas: Marieke en Maaike Hoogenboom
KND: Naomi en Thomas de Rijk
Bloemendienst: Liesbeth Hijzelendoorn
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 3 juli
Zondag 10 juli

Collectedoel
Diaconie*
Kerkrentmeesters

Collectedoel
Energie gebouwen
Kerkrentmeesters

Deurbussen
Hoveraid**
Hoveraid**

* * Op zondag 3 juli is de diaconale collecte bestemd voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat. In
India worden duizenden kasteloze-Dalit kinderen achtergesteld en buitengesloten. Daardoor is
er een hoge schooluitval. Samen met de Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze
kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de kinderen voor
en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen aan. De organisatie
besteedt ook veel aandacht aan de thuissituatie en het gezinsinkomen.
** In juli, augustus en september is de opbrengst van de deurbussen voor de christelijke
hulporganisatie Hoveraid en in het bijzonder voor de familie Van Buren die voor Hoveraid
werkzaam is in Madagaskar in Afrika. De laatste tijd is het eiland zwaar getroffen door cyclonen
en wateroverlast, waardoor heel veel is verwoest. Met de hovercraft kan Hoveraid hulp bieden
aan mensen die wonen in slecht bereikbare gebieden. Zo betekenen ze vanuit hun christelijke
visie iets voor de bevolking.
Jantine van Buren komt naar Nederland en hoopt op 31 juli tijdens de gezamenlijke zomerdienst
in ons midden te zijn. Ze zal dan iets vertellen over hun werk en na de dienst is er gelegenheid
om met haar in gesprek te gaan.
We hopen dat u dit mooie project wilt steunen en alvast heel hartelijk bedankt! De missionaire
commissie
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 19 juni zijn als blijk van
medeleven van de gemeente gebracht bij de moeder en
zussen van Yurri (vluchtelingenopvang). De bloemen van
zondag 26 juni zijn met een hartelijke groet van de
gemeente gegaan naar mevrouw Van OostendeVerschuur, die onlangs is verhuisd naar Woudsoord.
Bloemen Kerkje aan de Does
Op zondag 19 juni zijn de bloemen met een hartelijke felicitatie voor haar verjaardag gegaan
naar Jennie Verweij. Het 2e boeket was voor Jan Zandbergen. De bloemen van zondag 26 juni
zijn met een bemoedigende groet gegaan naar de heer Krans.
Jarigen 80+
4 juli: mevrouw C.P. Korenromp-Roos (Van Woudeweg 41, 2481 XM) – 85 jaar
7 juli: mevrouw T. van der Horst-de Groot (Elzenlaan 11, 2481 LZ) – 84 jaar
15 juli: de heer J. Stigter (Uranusstraat 626, 2402 CG Alphen aan den Rijn) – 88 jaar
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Huwelijksjubilea
Het echtpaar Kroes (A. de Graaflaan 20, 2481 KL) is op 12 juli zestig jaar getrouwd. Wij
feliciteren hen met hun diamanten huwelijk!
Coby en Adriaan Hoogerbrugge (Zwetweg 8, 2481 ND) vieren op 14 juli dat ze vijftig jaar
getrouwd te zijn. Van harte gefeliciteerd met dit gouden huwelijksjubileum! We wensen jullie
een stralende dag met allen die jullie lief zijn.
Verhuisbericht
Mevrouw Sarie van Oostende-Verschuur is onlangs verhuisd naar Woudsoord. Wij wensen haar
Gods zegen toe op deze nieuwe plek met de zorg die ze nodig heeft. Haar nieuwe adres is
Weteringpad 3, K107, 2481 AS Woubrugge.
Gift
Anneke Noodelijk ontving bij een bezoek € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank!

HET WOORD IS AAN*…… Monique van 't Wout
Wie is Monique van 't Wout?
Tsjonge, tsjonge, dat was ff schrikken, genomineerd voor “het
woord is aan”….. Daar gaan we dan.
In 1960 ben ik geboren in Hazerswoude-Rijndijk. Ik heb één
oudere broer, wij zijn opgegroeid in een warm gezin. Mijn ouders
waren de beste ouders die je maar kan bedenken. Mijn moeder
was thuis als we uit school kwamen, ze zat dan klaar met een pot
thee en een schaal met lekkers. Verjaardagen, vakanties en de
decembermaand, mijn moeder maakte het allemaal heel speciaal.
Mijn vader kon alles maken en hield van tuinieren. Dat doe ik ook
graag. Helaas leven mijn ouders niet meer, maar de herinneringen draag je altijd met je mee.
Na de lagere school ben ik naar de MAVO in Alphen aan de Rijn gegaan. Dat was wat, zo
anders dan Hazerswoude. Daarna ben ik de kappersopleiding in Leiden gaan doen, heel erg
leuk.
In 1983 ben ik getrouwd en in Woubrugge komen wonen. Dat was toch wel anders dan
Hazerswoude, maar uiteindelijk woon ik hier prima naar mijn zin. In 1988 kwam onze eerste
dochter ter wereld en in 1995 onze tweede. Het gezin was compleet. Maar helaas.... in 2009
werd alles anders. Mijn man werd ernstig ziek en overleed in december. Een heel groot gemis
en verdriet. Alleen verder met twee meiden. Dit heeft ons gevormd als een drie-eenheid, we
hebben een heel sterke band. Na een tijd werd ik onrustig en zoekende. Wist niet zo goed wat
ik hier mee aan moest. Op dat moment ben ik weer naar de kerk gegaan. Hier voelde ik me
goed en rustig. Van huis uit ben ik Hervormd. Sindsdien ga ik naar de kerk en dat geeft me
troost en kracht. Inmiddels werk ik in een winkel in Alphen. Iedere dag op de fiets door weer en
wind. Er is zoveel moois te zien onder weg, echt genieten!!
Over welk onderwerp praat je het liefst?
Heb niet echt een voorkeur, vind alles wel leuk om over te praten.
Vraag van Jan Zandbergen: Ik ken jou als een vriendelijk en belangstellend persoon.
Komt dat ook van pas in het werk dat je doet?
Jazeker wel, ik werk in een kledingwinkel. Werken met mensen is leuk, iedereen is uniek. De
mensen ervaren winkelen vaak als een uitje. Wat is er dan mooier als ze blij de deur uitgaan
met een mooi setje en dat ik daar aan mee heb geholpen.
Van wie zou jij iets willen weten en heb je nog een specifieke vraag voor deze persoon?
Van Rob Noodelijk, hij komt ook van de Rijndijk en heeft op dezelfde school gezeten als ik. Hij
heeft vast ook wel moeten wennen in Woubrugge. Klopt dat?
* 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
Bericht van de kerkenraad
Afgelopen woensdagavond was de laatste kerkenraadsvergadering van dit seizoen. Naast de
gebruikelijke punten hebben we nagedacht over de vacatures in de kerkenraad. Vanuit de
gemeente zijn helaas geen voordrachten binnengekomen voor de vacatures van ouderling (2x)
en ouderling-kerkrentmeester. Als kerkenraad hebben we met verschillende mensen gesproken
en we zijn heel blij hier te kunnen melden dat Marc van der Leij zich beschikbaar heeft gesteld
als ouderling-kerkrentmeester (vacature Leo Deurloo). Bezwaren tegen de gevolgde procedure
of tegen de bevestiging kunnen voor 6 juli schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de
kerkenraad (scriba@pgdoesenwetering.nl of brievenbus Immanuel). De beide vacatures van
ouderling staan nog open en we zouden het in ieder geval fijn vinden om er één op te vullen.
Dus vandaar deze oproep:
De kerkenraad is op zoek naar gemeenteleden die de functie van ouderling op zich willen
nemen. Wilt u hier meer over weten? De kerkenraadsleden vertellen er graag over! Wilt u een
kandidaat voordragen? Ook heel fijn: in dat geval ontvangen we graag een schriftelijke en
ondertekende aanbeveling. De voorgedragen kandidaat wordt automatisch op de kieslijst
geplaatst als er tien of meer handtekeningen van leden binnenkomen. U kunt dit mailen naar
scriba@pgdoesenwetering.nl of in de brievenbus van Immanuel doen. Het liefst voor 1
augustus.
We hopen echt dat het ons met elkaar gaat lukken om de ontstane vacatures op te vullen.
Sowieso denken we als kerkenraad ook na over een wat andere structuur waarmee we de
vergaderdruk verminderen en meer inzetten op de talenten van een ieder. Na de zomervakantie
hoort u hier meer over.
In onze kerkenraadsvergadering zijn we akkoord gegaan met de ‘Intentieverklaring Samengaan
Protestantse gemeente Does en Wetering en Gereformeerde kerk’. We hebben hierover
gesproken op de gemeenteavond van 25 mei jl. en de tekst is naar aanleiding van de inbreng
ook nog wat aangepast. De intentieverklaring staat op hier onze website. De komende periode
(jaren) gaan we als kerkenraden en gemeenten verschillende zaken uitzoeken en natuurlijk
houden we u via de nieuwsbrief op de hoogte van dit proces.
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.
En ziet dat er niet kleurig uit?
We hopen dat de kinderen, ondanks de moeilijke situatie waarin ze
verkeren, een fijne vakantie hebben en wensen ze veel speelplezier!

(Voorlopige) opbrengst activiteiten Open Dag Waterrecreatie
We kijken terug op een gezellige en succesvolle Open Dag Waterrecreatie. Wat zijn er veel
spullen, boeken en kopjes koffie met taart verkocht! Bovendien was het prachtig weer en dat
lokte veel mensen naar de kerktoren. Al deze activiteiten hebben het prachtige bedrag van €
2.553,- opgebracht. Dit komt ten goede aan onze gemeente. Iedereen die geholpen heeft bij de
voorbereidingen én op de dag zelf: heel hartelijk dank! En een extra bedankje voor Josina
Deurloo, coördinator van de boeken/rommel/brocantemarkt: het was weer perfect geregeld!
Bericht van de leiding kindernevendienst
De leiding van de kindernevendienst (KND) is op zoek naar mensen die mee willen draaien in
het rooster van de KND. Jong, oud, man, vrouw, iedereen kan dit! Het kindermoment bestaat uit
een bijbelverhaal voorlezen plus een verwerking doen. Dit kan een kleurplaat, puzzel of spelletje
zijn of even spelen o.i.d. We maken gebruik van een methode waarin alles staat, dus je hoeft
niets zelf te verzinnen, hoewel dat natuurlijk wel mag!
Lijkt het jou wat om te helpen de KND draaiende te houden en er voor de kinderen te zijn? Stuur
een berichtje naar Naomi de Rijk (0627412442) of spreek één van ons aan Bedankt!
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

Vijgenboom
Bij de startdienst van onze Protestantse gemeente Does en Wetering kregen wij van de
Gereformeerde kerk twee vijgenbomen cadeau. En zoals u op bovenstaande foto's kunt zien
zijn deze bomen onlangs geplant bij de Dorpskerk en ’t Kompas. En nu maar hopen dat de
bomen en vijgen gaan groeien....
Tip
Het tv-programma 'Petrus in het land' heeft een cd samengesteld met de meest geliefde
liederen binnen de Protestantse kerk. Van ‘Ga met God’ tot ‘U zij de glorie’: u kunt de gratis cd
hier aanvragen.
En nog een tip
Het NBG heeft een gratis vakantieboekje gemaakt voor gezinnen. Stap in de wereld van de
Bijbel en ontdek hoe mensen reisden in de tijd van de Bijbel. Of lees wat Jezus vertelt over het
echte geluk.
14 dagen samen met je gezin de Bijbel ontdekken
Met leuke weetjes, opdrachten en illustraties
Makkelijk mee te nemen in je bagage
Je leest in dit boekje uit de Bijbel in Gewone Taal
Aanvragen kan via deze link

Brugclub voor jongeren op 3 juli in de Gereformeerde kerk
Brugclub is er voor jongeren vanaf de 1e klas. Jullie beginnen om 9.30 uur in de kerkdienst en
als de kinderen naar de kindernevendienst gaan, gaan jullie naar jullie eigen ruimte. Daar blijven
jullie tot het einde van de dienst.
Bij de brugclub ontmoet je leeftijdsgenoten, er wordt een Bijbelverhaal gelezen, gebeden. Jullie
gaan met elkaar in gesprek over wat jullie bezighoudt, over je leven en over geloven, door
vragen, stellingen, een quiz of… Nieuwsgierig geworden? Kom dan op 3 juli naar de
Gereformeerde kerk en je kunt natuurlijk ook een vriend of vriendin meenemen. Welkom!
De brugclub is er meestal op de 1e zondag van de maand, in augustus is er geen brugclub.
Openstelling Dorpskerk op zaterdag 9 en 16 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 9 juli zijn Eb en Marja van de Vechte gastheer en -vrouw, op 16 juli zijn dat Erik
Bergsma en Rita Lekx.
Uitzending verzoekplatenprogramma via Kerkdienstgemist
Elke donderdagavond kunt u van 18.15-19.30 uur luisteren naar het verzoekplatenprogramma
van onze gemeente 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).

Deze maand staat Psalm 130 (melodie: Guillaume Franc) centraal. Met een bijpassend filmpje
met zang van Arianne Hak, Dick van der Lecq en het Christelijk Mannenensemble Zoetermeer.
Gitaar: Henk van Duijne hoorn: Willem Vermeulen, orgel ondergetekende. Klik hier.
Wat zijn Psalmen eigenlijk?
Psalmen zijn gebeden uit de Joodse religieuze traditie (Tehillim). In het Bijbelboek “Psalmen”
zijn er 150 bijeengebracht, onderverdeeld in vijf boeken. Deze verzameling is enkele eeuwen
voor het begin van onze jaartelling afgesloten en bevat heel divers materiaal uit de eeuwen
daarvoor. De oudste worden toegeschreven aan David (de dichter-koning van Israël, die
ongeveer 1000 jaar voor Christus leefde).
Bidden vanuit de diepte Psalm 130: Uit de diepte roep ik tot U, Heer; Heer, hoor mijn stem.
Boven deze psalm staat als opschrift: 'Een lied Hamaälot'. Letterlijk betekent dit: een lied van
opgang, een pelgrimslied dus. Psalm 130 is een van de pelgrimspsalmen (120 tot en met 134)
die de Israëlieten zongen als ze onderweg waren naar de tempel in Jeruzalem. Het mooie van
de psalmen is dat ze alle facetten van uitbundige vreugde tot en met diepe wanhoop vertolken.
Psalm 130 is een wanhoopskreet, een gebed in nood: 'Heer, hoor mijn geroep'. Bijzonder is dat
dit vers veel overeenkomsten heeft met het gebed dat de profeet Jona (Jona 2: 3) bidt vanuit de
buik van de vis in de donkere diepte van het water. In de tijd van de Reformatie veroverde een
literaire Franse vertaling de harten van de Fransen en later de Europeanen. Ook deze psalm
130 (de Profundis: uit de diepten) is ontstaan rond het midden van de 16e eeuw. De zuster van
de Franse koning Marqurite de France (later de Navarre) heeft zich daarvoor ingezet.
Het eerste couplet wordt gezongen met een tekst uit die tijd, begeleid met gitaar (van oorsprong
luit); dit komt uit de bundel: 'Chansons du libre Spirituels'. Het tweede is het eerste couplet uit
de nieuwste Psalmberijming geschreven in een moderne zetting. Daarin hoor je de donkere
akkoorden dissonant, wat het karakter van deze psalm nog meer illustreert Het laatste couplet
komt uit de vertaling van 1773.
Hartelijke groet,
Johan van Oeveren

TOT SLOT......
.... sluiten we af met een gebed van ds. André F. Troost:
Zon, voorzichtig stralend,
God, een mens van vlees en bloed,
die ons, hoe ver dwalend,
lachend met een kus begroet –
stil en zacht gekomen,
dageraad in onze nacht,
licht in zwarte dromen:
ochtendgloren, langverwacht –
Hemel, warm de aarde,
heel mij, streel mij, smeed voortaan
ploegen, smelt de zwaarden liefde, raak de wereld aan.
Amen

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.

