
Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge 

14 augustus 9:30  dhr. D. Boogert, Driebruggen, gezamenlijke dienst in de GK 

21 augustus 9:30  kand. M. Eikelenboom-den Uil, Lopikerkapel, gezamenlijke dienst in de 

Dorpskerk  

 

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade 

14 augustus 9:30 Dienst in Woubrugge   

21 augustus 10:00  ds. J. Hulzebosch, Alphen aan den Rijn 

 

Vieren en doen.  

 

Vierplek Woubrugge. Zondag is er een gezamenlijke dienst met alle drie de kerken, ditmaal 

in de Gereformeerde Kerk. We ontvangen dan dhr. Boogert. De week daarop is er weer een 

dienst in de Dorpskerk, dan hoopt kandidaat Eikelenboom voor te gaan. Gezegende diensten 

toegewenst! 

 

Vierplek Hoogmade. Komende zondag is er een gezamenlijke dienst met de kerken van 

Woubrugge. Deze keer in de Gereformeerde Kerk. Let op: deze dienst begint om 9.30 uur. 

Op zondag 21 augustus gaat ds. Jan Hulzebosch voor. Goede diensten toegewenst!  

 

Openstelling Dorpskerk op zaterdag 13 en 20 augustus.  In de zomermaanden is de 

Dorpskerk op zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur open voor bezoekers. De afgelopen 

zaterdagen zijn er al veel wandelaars, fietsers, dorpsgenoten en bootjesmensen een kijkje 

komen nemen in onze Dorpskerk. Heel leuk dat er zo veel belangstelling is! Op zaterdag 13 

augustus zijn Teun en Rita van Rijn gastheer en -vrouw, op 20 augustus zijn dat Marc en 

Jannie van der Leij. 

 

Vooruitkijken: Startweekend 17 en 18 september met het thema “AAN TAFEL!”. We willen 

het nieuwe kerkelijk seizoen weer starten met gezamenlijke activiteiten in en bij het water, 

rondom de Gereformeerde Kerk. 

Er vertrekken boten/sloepen vanaf de kade om met elkaar een puzzel op te lossen; voor 

degenen die dat niet kunnen of willen: er is gelegenheid om een bloemstukje te maken 

(graag zelf snoeischaar, mesje en potje meebrengen). Voor de jeugd (en kwieke ouderen) 

hebben we supp boarden om op de Heimanswetering te suppen. Vergeet je zwemkleding 

niet. 

Daarna zullen de barbecues worden aangestoken, wilt u een lekkere salade maken: graag! 

Bent u vegetarisch laat het weten (graag eigen bord en bestek meenemen en een tasje om 

de vieze spullen weer mee terug te nemen). 

Wilt u er bij zijn? Geef u dan op via de gezamenlijke website: www.pkn-woubrugge.nl . 



Zondagmorgen vieren we de dienst (aanvang 9.30 uur) weer bij de Aspergehof en ook hier 

staat het thema “AAN TAFEL” centraal. Wilt u wat lekkers bakken voor bij de koffie? Ook dat 

kunt u aangeven op het aanmeldformulier. 

We hopen op een mooie opkomst! Tot dan! Het organisatieteam! 

  

Omzien naar elkaar.  

Meeleven. We leven mee met Cor en Wil Wijsman en hun familie. Afgelopen week is hun 

schoonzoon Vincent plotseling overleden toen hij met zijn gezin in Amerika op vakantie was. 

Zijn vrouw Sylvia en hun twee kinderen blijven nu achter met dit intense verdriet. We bidden 

om Gods troostende nabijheid.  

 

Bestuur en Beleid.  

Bericht van de diaconie. De diaconale collecte op zondag 14 augustus is voor “Chris en 

Voorkom”. Met “Chris wat er ook is!” bieden zij kinderen en jongeren een luisterend oor via 

chat, mail en telefoon en organiseren ze weerbaarheidstrainingen met thema’s als zelfbeeld, 

grenzen en risicogedrag. Ook zijn ze een kenniscentrum op het gebied van jeugdpastoraat. 

 

Bericht van de kerkrentmeesters. In de werkplaats van schildersbedrijf De Jongh wordt hard 

gewerkt aan de restauratie van de ornamenten van het orgel van de Dorpskerk. Binnenkort 

(waarschijnlijk in de week van 22 augustus) 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. 

 

Vakantie predikant. Ds. Stefan Honing geniet samen met zijn gezin van een welverdiende 

vakantie. Hij is t/m vrijdag 26 augustus afwezig. In voorkomende gevallen kunt u contact 

opnemen met scriba Marianne Zandstra (06 1137 6459 / scriba@pgdoesenwetering.nl ) of 

één van de andere kerkenraadsleden. Kopij voor het kerkblad kunt u sturen naar 

kerkblad@pgdoesenwetering.nl 

 

Tot slot. Met een zomerse groet, namens de kerkenraad, Marianne Zandstra, scriba. 
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