De tweewekelijkse nieuwsbrief van Protestantse
gemeente Does en Wetering

Bekijk de webversie

Beste gemeenteleden,
De zomervakantie is begonnen en ook het weer laat zich van zijn zomerse kant zien. Afgelopen
zondag was de eerste gezamenlijke zomerdienst in de Dorpskerk en wat was het fijn om met
mensen vanuit drie kerken samen te komen en samen te zingen. Komende zondag is er een
zomerdienst in de Gereformeerde kerk en een dienst in het Kerkje aan de Does. Van harte
welkom!
Ook tijdens de zomerperiode verschijnt deze nieuwsbrief om de week, al zal deze wel wat korter
zijn dan gebruikelijk. De meeste activiteiten liggen immers stil. Maar wie weet, heeft u daardoor
eens tijd om iemand op te zoeken of op te bellen. Of om een mooie wandeling te maken en te
genieten van Gods schepping. Of….
Wij wensen iedereen een mooie zomerperiode, thuis of op reis!
Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief of wilt u iets aan ons kwijt? Mail dan naar
scriba@pgdoesenwetering.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 17 juli 2022
Kerkdienst Gereformeerde kerk; 9.30 uur: 2e gezamenlijke zomerdienst
Voorganger: Ds. Carolina Koops-Verdoes
Organist: Frank Pijnnaken
Koster: Peter Verdoes / Jan Kranenburg
Oppas: Gerla Schep
KND: Petra de Kok
Bloemendienst: Joke Terhorst
Online te volgen via Youtubekanaal Gereformeerde Kerk
Kerkdienst Kerkje aan de Does; 10.00 uur
Voorganger: Mevrouw Annie Vermeij (Boskoop)
Organist: Willem van Egmond
Koster: Piet v/d Geest
Zondag 24 juli 2022
Kerkdienst Dorpskerk; 9.30 uur: 3e gezamenlijke zomerdienst
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Organist: Johan van Oeveren
Koster: Peter Buis
Welkom: Rob en Anneke Noodelijk
Oppas: Afike en Naomi de Rijk
KND: Corriena Bergsma en Nine Zandstra
Bloemendienst: Coby Noordam
Kerkdienst Kerkje aan de Does; 10.00 uur
Voorganger: Ds. Jan Henzen (Wateringen)
Organist: Jennie Verweij
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 17 juli

Collectedoel
Diaconie*

Zondag 24 juli

Kerkrentmeesters

Collectedoel
Onderhoud
gebouwen
Kerkrentmeesters

Deurbussen
Hoveraid**
Hoveraid**

* Op zondag 17 juli is de diaconale collecte bestemd voor See You. See You zet zich in voor
mensen met een visuele beperking in Afrika en Azië.
** In juli, augustus en september is de opbrengst van de deurbussen voor de christelijke
hulporganisatie Hoveraid en in het bijzonder voor de familie Van Buuren die voor Hoveraid
werkzaam is in Madagaskar in Afrika. Op onze website staat een filmpje waarin de familie Van
Buuren laat zien hoe ze wonen en werken in Madagaskar.
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 3 juli zijn met een hartelijke
groet van de gemeente gebracht bij de bewoners van de
Vluchtelingenopvang in Woubrugge. De bloemen van
zondag 10 juli zijn met een hartelijke felicitatie van de
gemeente gegaan naar Coby en Adriaan Hoogerbrugge
vanwege hun 50-jarig huwelijksjubileum op 14 juli.
Bloemen Kerkje aan de Does
Op zondag 3 juli zijn de bloemen met een hartelijke felicitatie voor haar verjaardag gegaan naar
mevrouw Visser-Nap. De bloemen van zondag 10 juli zijn met een hartelijke felicitatie voor haar
verjaardag gebracht bij mevrouw Bouma-Sleeboom.
Jarigen 80+
20 juli: mevrouw C.M. Brunt-Stouten (Dokter Nooterstraat 23, 2481 AV) – 82 jaar
20 juli: de heer W.A. Zandstra (Vierambachtsweg 73 W, 2481 KS) – 90 jaar
28 juli: de heer G. van der Lip (Herenweg 4, 2481 NA) – 82 jaar
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Meeleven
Wij leven mee met Gerda van Egmond en Ria Bruggeman nu afgelopen zaterdag hun zus en
ons oud-gemeentelid Tiny Scherrenberg-Bracht overleden is. De uitvaart vindt plaats op
zaterdag 16 juli.

HET WOORD IS AAN*…… Rob Noodelijk
Wie is Rob Noodelijk
Ik heb eerst rechten gestudeerd. Tijdens mijn studie werkte ik een
paar maanden per jaar bij Albatros in Ter Aar. Via Frans
Hoogervorst van Albatros ben ik in de tuinbouw terechtgekomen.
Mijn studie was gericht op intellectueel eigendomsrecht en dat is bij
veredeling belangrijk. Dus daar zag Frans mogelijkheden. Een
week nadat ik begon aan mijn baan, zat ik al in het vliegtuig naar
Japan. En dat reizen over de hele wereld ben ik blijven doen. Ook
voor mijn eigen bedrijf dat ik in 2007 ben begonnen, een
veredelingsbedrijf in chrysanten. En die verkoop je over de hele
wereld. Inmiddels ben ik meer een veredelaar dan een jurist, want
ik heb ook een deeltijd studie veredeling in Wageningen gedaan.
Wie ben ik: in mijn professionele rol veredelaar en reiziger; privé kok, zanger, fietsende vader en
inmiddels ook opa.
Over welk onderwerp praat je het liefst?
Dat heb ik nu al verklapt: koken en zingen. Ik kook heel graag zowel voor onszelf als voor
bezoek. Een kookclub in de gemeente lijkt mij leuk! Dat ik zing is denk ik wel bekend.
Vraag van Monique van ´t Wout: Rob, jij komt net als ik van de Rijndijk en hebt ook vast
wel moeten wennen in Woubrugge. Klopt dat?
Voor mij zat tussen Rijndijk en Woubrugge ook nog Alphen aan den Rijn en Ter Aar. Ter Aar was
destijds in de zomer zo uitgestorven dat ik het heerlijk vond om in Woubrugge te gaan wonen.
Maar inderdaad: Anneke kwam oorspronkelijk uit Woubrugge en ik niet. In die zin was het
wennen.
Van wie zou jij iets willen weten en heb je nog een specifieke vraag voor deze persoon?
Van Coby Bogman: Coby mis jij ook zo het gespreksdiner?
* 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 Stichting Vluchtelingen Woubrugge
Beste gemeenteleden,
Als Stichting Vluchtelingen Woubrugge mochten wij een
mooie gift van u ontvangen middels de collecte van 15
mei jl. Uw bijdragen maakt het ons mogelijk de
Oekraïense vluchtelingen een veilig en vertrouwd
onderkomen te bieden in deze moeilijke en ongewisse
periode waarin zij leven. Daarnaast kunnen we, zeker in
deze vakantietijd, nu ook wat extra’s organiseren. Op deze wijze kunnen wij hen, hier in
Woubrugge, toch enige zekerheid en leefbaarheid bieden.
Nogmaals uw bijdragen naast die van zovele anderen maakt dit allemaal mogelijk. Waarvoor,
ook namens hen, veel dank!
Namens het bestuur van de Stichting Vluchtelingen Woubrugge, Jan Uit den Boogaard,
penningmeester.
Bericht van de leiding kindernevendienst
In de vorige nieuwsbrief schreven we al dat de leiding van de kindernevendienst (KND) op zoek
is naar mensen die mee willen draaien in het rooster van de KND. Wil je daarbij helpen? Stuur
dan een berichtje naar Naomi de Rijk (0627412442). De leiding van de KND heeft ook het plan
opgevat om bij de ingangen van de kerk materiaal neer te leggen voor de jongeren die niet
meer naar de KND gaan. Dit materiaal (puzzels /vragen e.d.) helpt jongeren om op hun manier
bezig te zijn met de Bijbel. We horen graag of dit in een behoefte voorziet!
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!

Openstelling Dorpskerk op zaterdag 16 en 23 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. Leuk als u ook een keertje binnen loopt!
Op zaterdag 16 juli zijn Erik Bergsma en Rita Lekx gastheer en gastvrouw, op 23 juli zijn dat
Leen en Coby Noordam.
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).

TOT SLOT......
.... sluiten we af met met woorden van Hans Bouma (overgenomen uit ‘Op reis met Petrus’):
Geloven,
is een kwestie van richting,
een bepaalde weg die je gaat.
Zelf had je hem nooit gevonden,
een weg die jou vond,
een weg die je werd aangewezen.
Of hij begaanbaar is,
of goed afloopt,
Je moet het maar vertrouwen.
Pas als je de eerste stap doet,
de tweede stap,
pas gaandeweg krijg je zekerheid.
Een vreemde weg,
maar je komt niet bedrogen uit.
Degene die hem je aanwijst,
heeft kennelijk het beste met je voor.
Ach Hij, een god die niets liever wil
dan dat je leeft volgens je diepste bestemming.
Als jij maar mens bent, prachtig en compleet mens.

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@dorpskerkwoubrugge.nl toe aan uw adresboek.

