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gemeente Does en Wetering 2022 nr. 17

Bekijk de webversie

Beste gemeenteleden,
Een korte nieuwsbrief deze keer. We zitten midden in de zomervakantie en daardoor is er niet
veel te melden. De gezamenlijke zomerdiensten worden goed bezocht en we boffen met het
mooie weer. Nu kunnen we elke zondag na afloop van de dienst met elkaar buiten koffie drinken
en daar wordt volop gebruik van gemaakt. Fijne zomertijd!
Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief of wilt u iets aan ons kwijt? Mail dan naar
scriba@pgdoesenwetering.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 31 juli 2022
Kerkdienst Gereformeerde kerk; 9.30 uur: 4e gezamenlijke zomerdienst
Voorganger: Ds. Hans Bouma (Kampen)
Organist: Frank Pijnnaken
Koster: Johan Hoogendoorn / Jan Terhorst
Oppas: onbekend
KND: Ada de Kleer
Bloemendienst: Leny Windhorst
Deze dienst in online te volgen via het Youtube kanaal Gereformeerde kerk Woubrugge
Kerkdienst Kerkje aan de Does; 10.00 uur
Voorganger: Ds. Jasper van Schaik (Zeist)
Organist: Ronald Mulder
Koster: Jan Zandbergen
Zondag 7 augustus 2022
Kerkdienst Dorpskerk; 9.30 uur: 5e gezamenlijke zomerdienst
Voorganger: Ds. D. Verboom (Rijnsburg)
Organist: Johan van Oeveren
Koster: Teun van der Eijk
Welkom: Piet en Gerrie Verboom
Oppas: Corinne Roosemalen en Renske Grandia
KND: Irma en Ruben/Bram Oosterom
Bloemendienst: Coby Noordam
Kerkdienst Kerkje aan de Does; 10.00 uur
Voorganger: Ds. M. Walburg (Alphen aan den Rijn)
Organist: Bertus Kanis
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 31 juli

Collectedoel
Kerkrentmeesters

Zondag 7
augustus

Kerkrentmeesters

Collectedoel
Onderhoud
gebouwen
Kerkrentmeesters

Deurbussen
Hoveraid*
Hoveraid*

* 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
Op zondag 17 juli zijn de bloemen verzorgd door de
Gereformeerde kerk. De bloemen van zondag 24 juli zijn
met een hartelijke felicitatie van onze gemeente gegaan
naar het echtpaar Kroes-Harteveld, die onlangs hun 60jarig huwelijksjubileum mochten vieren.
Bloemen Kerkje aan de Does
Op zondag 17 juli zijn de bloemen met een felicitatie voor
zijn verjaardag meegegeven aan de heer Willem van Egmond uit Kampen. De bloemen van
zondag 24 juli zijn met een hartelijke felicitatie gegaan naar Teunie Oppelaar.
Jarigen 80+
7 augustus: mevrouw M. Molenaar-Biemond (Weteringpad 15, 2481 AS) – 83 jaar
8 augustus: de heer A.W. Verkade (Van Woudeweg 2, K 104, 2481 XN) – 84 jaar
10 augustus: de heer M. van Leersum (Gerbrand Swartlaan 24, 2481 AJ) – 82 jaar
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Bedankt
Sjoukje Bouma-Sleeboom stuurde een bedankje voor de bloemen die zij ter gelegenheid van
haar 78e verjaardag kreeg.
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. Allemaal hartelijk bedankt.
Wim Zandstra was blij verrast met de vele kaarten, telefoontjes en muzikale wensen die hij voor
zijn 90e verjaardag mocht ontvangen. Heel hartelijk dank!
Kerkbladbezorging
Tobiah de Rijk stopt na vele jaren met de bezorging van het kerkblad. Veel dank dat je dit zo’n
lange tijd hebt willen doen!

HET WOORD IS AAN*…… Coby
Bogman-Slingerland
Wie is Coby Bogman-Slingerland
Ik ben opgegroeid aan de Gerbrand Swartlaan waar
mijn ouders een groentewinkel hadden. Op mijn
17e ben ik na de havo in de gehandicapten zorg
gaan werken als leerling Z- verpleegkundige bij de
Hooge Burch in Zwammerdam. Ik heb daar bijna 40
jaar gewerkt, 5 jaar geleden ben ik in de gemeente
Alphen aan den Rijn gaan werken als casemanager
Sociaal Domein bij het team meervoudige
problematiek. Hier ondersteunen we mensen met ernstige schuldenproblematiek, verwarde
mensen, daklozen, ex gedetineerden etc. Mijn werk is best pittig maar ik haal er ook veel
voldoening uit.
Verder ben ik getrouwd met Paul en hebben we 3 kinderen: Nikki, Josje en Jip en 2
kleindochters. Ook zijn we hondenliefhebbers. Op dit moment hebben we Dorus, een barbet van
ruim een half jaar, dus nog erg enthousiast. We hebben sinds een paar jaar een buscamper en
ik vind het heerlijk om daar af en toe mee op uit te gaan.
Ongeveer 20 jaar geleden heb ik met een groepje ouders het jeugdwerk in de kerk weer
opgepakt en hebben we met de kinderen de jeugdzolder opgeknapt zoals het timmeren van de
bar en het fleurige schilderwerk. We zijn begonnen met Rock Solid, later zijn daar Solid Friends
en Friends Unlimited uitgegroeid. Deze zomer ben ik gestopt als leiding en kan ik terug kijken
op mooie jaren van jeugdwerk waar we kinderen Gods woord door middel van leuke activiteiten
konden overbrengen. En ook mooi om te zien dat een aantal oudere jongeren nu meehelpen de
clubs te begeleiden. Ik hoop echt dat het clubwerk door blijft gaan!
Over welk onderwerp praat je het liefst?
Ik praat veel over mijn kleinkinderen, die zijn mij erg dierbaar.
(Vraag van Rob Noodelijk): Coby, mis jij het gespreksdiner ook zo?
Nou Rob, jullie kookkunsten waren altijd fantastisch, met vaak heel bijzondere gerechten en de
sfeer was ook heel fijn. Dus ja dat mis ik wel. Het was ook heel bijzonder om zo met elkaar
midden in de kerk te zitten, samen te eten en drinken, te praten over serieuze onderwerken
maar ook veel lachen met elkaar. Heel bijzonder!
Van wie zou jij iets willen weten en heb je nog een specifieke vraag voor deze persoon?
Van Nathan de Rijk. De afgelopen jaren heb ik hem veel mee gemaakt binnen de jeugdclubs en
gezien hoe hij zich hier voor inzet en hoe veel hij betekent voor de clubs. Ik heb daar echt
bewondering voor!
Mijn vraag is: Nathan er zijn weinig jongeren van jouw leeftijd in onze kerk. Wat mis je hierin en
wat zou je wensen?
* 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 kerkrentmeesters
Zoals u op deze foto kunt zien, wordt er in de werkplaats
van schildersbedrijf De Jongh hard gewerkt aan de
restauratie van de ornamenten van het orgel van de
Dorpskerk. Binnenkort (waarschijnlijk over een week of 2)
beginnen de schilders met het werk aan de balustrade.
Daarvoor zullen er steigers in de kerk worden gebouwd
die daar wel een paar weken zullen staan. De
verwachting is dat het schilderwerk rond eind oktober
klaar zal zijn.
Op zich hebben wij daar op zondag niet veel last van,
alleen zullen er een paar banken buiten gebruik zijn. U
ziet vanzelf welke dat zijn.
Vluchtelingenopvang in het nieuws
In het AD Groene Hart stond een mooi artikel over de
vluchtelingenopvang Woubrugge. Heeft u dit gemist? Via
deze link kunt u het lezen.
Vakantie ds. Stefan Honing
Ds. Stefan Honing heeft van 1 t/m 26 augustus vakantie. Gedurende deze periode kunt u in
voorkomende gevallen terecht bij scriba Marianne Zandstra (06 1137 6459 /
scriba@pgdoesenwetering.nl) of één van de andere kerkenraadsleden. We wensen ds. Stefan
Honing samen met zijn gezin een fijne tijd!

Openstelling Dorpskerk op zaterdag 30 juli en 6 augustus
In de zomermaanden is de Dorpskerk op zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur open voor
bezoekers. De afgelopen week was het prachtig weer en dus kwamen er veel wandelaars,
fietsers, dorpsgenoten en bootjesmensen een kijkje nemen in onze Dorpskerk. Heel leuk dat er
zo veel belangstelling is!
Op zaterdag 30 juli zijn Jan en Anja Tinga gastheer en gastvrouw, op 6 augustus nemen Maaike
Schijf en Jeanne Grandia de honneurs waar.
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).

“Why not I / Hoor de vogels zingen weer" : Lied uit de bundel Hemelhoog nr. 577
Melodie: John W. Peterson; tekst: Jan Visser
Gezongen door: Jayden van der Gouwe; gitaar: Henk van Duijne; klokkenspel: Johan van
Oeveren
John Willard Peterson (1 november 1921 – 20 september 2006) was een liedjes schrijver en
componist. Hij had een grote invloed op de ontwikkeling van de Evangelische Christelijke
muziek in Amerika. In de periode van 1950 tot ongeveer 1970 schreef hij meer dan 1000 songs
en ook nog eens 35 cantates.
Dat dit lied zo’n opgang maakte kwam ook omdat de melodie klein van omvang is en een vorm
van kleuterdeun heeft. Vandaar dat veel kinderen dit liedje geleerd hebben op school of op het
kinderdagverblijf.
De tekst van het lied (1951) spoort ons aan om eens wat meer naar de vogels te kijken en naar
de kleine dingen in de natuur om ons heen. Daarin kun je de grootheid van onze God
herkennen. Als je in deze vakantietijd een wandeling maakt, denk dan nog eens aan dit lied
over de vogels: Wat doe jij???
De structuur van de melodie bestaat uit een driedelige vorm: A.B.A. Een lied dat prachtig is en
makkelijk aan te leren voor jonge kinderen. Ook de tekst vertaald door Jan Visser is mooi en
begrijpelijk voor jonge kinderen, maar ook voor ouderen.
Klik hier om het lied te beluisteren.
Hartelijke groet, Johan van Oeveren

TOT SLOT......
.... sluiten we af met met woorden van André F. Troost (overgenomen uit nieuwsbrief 'Petrus’):
Waar zouden wij zijn
Waar zouden wij zijn, goede God,
zonder vertrouwen in wat komt?
Waar zouden wij zijn
als wij alle hoop zouden verliezen?
Waar zouden wij zijn
als alle moed ons ontnomen werd?
Waar zouden wij zijn
als Uw wijsheid ons ontviel?
Waar zouden wij zijn
als U ons geen kracht zou geven?
Waar zouden wij zijn
zonder vreugde bij U vandaan?
Waar zouden wij zijn
als wij niet leefden in Uw vrede?
Vervul ons dan met Uw Geest,
totdat Uw koninkrijk gekomen is.

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.

