Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
28 augustus 9:30 ds. C. Koops-Verdoes, gezamenlijke dienst in de GK
4 september 9:30 ds. W. Vermeulen, Utrecht, gezamenlijke dienst in de Dorpskerk
Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade
28 augustus 10:00 ds. M. Kloppenburg, Alphen aan den Rijn
4 september 10:00 ds. N. Paap, Vlaardingen
Vieren en doen.
Vierplek Woubrugge. Zondag gaat ds. Carolina Koops voor in de Gereformeerde Kerk. Op 4
september gaat in de Dorpskerk ds. Wim Vermeulen voor. Gezegende diensten toegewenst!
Vierplek Hoogmade. Komende zondag ontvangen wij de predikant van Rijnsaterwoude, ds.
Mariska Kloppenburg gaat dan voor. De week daarop ontvangen we de ons welbekende ds.
Nico Paap. Goede diensten toegewenst!
Openstelling Dorpskerk op zaterdag. In de zomermaanden is de Dorpskerk op zaterdag
tussen 11.00 en 15.00 uur open voor bezoekers. Mede door het mooie weer verwelkomen
we elke zaterdag veel wandelaars, fietsers en bootjesmensen vanuit heel Nederland en soms
ook vanuit het buitenland. We gaan hier nog mee door t/m Open Monumentendag op 10
september. Op 27 augustus zijn Rob en Anneke Noodelijk gastheer en –vrouw. Op 3
september zijn dat Leen en Coby Noordam.
Aanmelden voor het gezamenlijke startweekend op 17 en 18 september.
Het organisatieteam heeft een heel mooi programma in elkaar gezet voor het gezamenlijke
startweekend. Op zaterdag 17 september zijn er allerlei wateractiviteiten bij de
Gereformeerde kerk: u kunt meedoen met een bootjes-puzzeltocht en de jongere generatie
kan zich uitleven op SUP boarden. Houdt u liever vaste grond onder de voeten, dan kunt u er
voor kiezen om mee te doen met bloemstukjes maken (graag zelf snoeischaar, mesje en
potje meebrengen).
Aan het eind van de middag is het dan weer tijd voor de traditionele BBQ met allerlei
zelfgemaakte salades. Wilt u een salade maken? Dat kunt u aangeven op het
aanmeldformulier. Eventuele dieetwensen kunt u daar ook op kwijt. Natuurlijk neemt
iedereen zijn eigen bord en bestek mee (en een tasje om de vieze spullen weer mee terug te
nemen).
Zondagmorgen vieren we de startdienst (aanvang 9.30 uur) met als thema “AAN TAFEL” bij
de Aspergehof. Daarna is er koffie met wat lekkers. Wilt u iets bakken? Ook dat kunt u
aangeven op het aanmeldformulier. Het aanmeldformulier kunt u vinden op de
gezamenlijke website: www.pkn-woubrugge.nl . We hopen op een mooie opkomst!

Vooruitkijken: Alpha-Cursus in Woubrugge
Op donderdag 29 september gaan we starten met de Alpha-cursus in gebouw Immanuel
(Kerkstraat 1, Woubrugge). Er is elke week een bijeenkomst die om 19.00 uur begint.
Tijdens de Alpha-Cursus maak je (opnieuw) kennis met het christelijk geloof. Ook is het een
mooie verdieping. Inmiddels hebben ruim 325.000 mensen in Nederland een Alpha gevolgd,
wereldwijd zijn dat er miljoenen. 92% van de Alpha-deelnemers gaf aan dat dat een
positieve impact op hun geloof en leven. In Woubrugge organiseren wij dit najaar ook weer
een Alpha. Iedereen is daar welkom. Dus heb je nog nooit een Alpha gevolgd? Dit is je kans!
In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het christelijk
geloof nu eigenlijk inhoudt. Is er meer? Waarom stierf Jezus? Hoe kun je geloven? Hoe leidt
God ons? Wat doet de heilige Geest? Dat zijn een paar van de vele vragen die op deze
avonden aan de orde komen. Elke avond begint om 19:00 uur met een gezellige maaltijd.
Hét moment om elkaar op een ontspannen manier beter te leren kennen. Na de maaltijd
luisteren de Alpha-deelnemers naar een inspirerende inleiding. In elke bijeenkomst staat een
ander onderwerp centraal waarover de Alpha-deelnemers doorpraten.
Wil je meer weten over de Alpha? Kijk dan op de website: https://alpha-cursus.nl
Voor meer informatie en aanmelden: ds. Stefan Honing, ds@pgdoesenwetering.nl of 0172-518157

Omzien naar elkaar.
Bedankt.
Beste kerkgenoten, wij willen jullie als gemeenteleden en bestuur alsmede de predikant van de
Dorpskerk van Woubrugge hartelijk bedanken voor de vele kaarten en bloemen die wij mochten
ontvangen ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk. Wij zijn beiden geraakt door de vele blijken van
belangstelling en aandacht. Met vriendelijke groet, Ton en Riet Kroes

Bestuur en Beleid.
Restauratie orgel.
Inmiddels zijn de schilders van schildersbedrijf De Jongh begonnen met het werk aan de
balustrade. Er staan steigers in de kerk en daardoor kunnen we een aantal banken niet
gebruiken. Maar zondag zagen we al dat dit zich vanzelf wel oplost. De schilders zijn
voorlopig nog wel een paar weken bezig, dus we kunnen goed volgen hoe het werk vordert.
Vakantie predikant. De vakantie van ds. Stefan Honing zit er bijna op. Hij is nog vrij t/m 26
augustus. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met scriba Marianne Zandstra (tel.
0172-442733, scriba@pgdoesenwetering.nl ) of één van de andere kerkenraadsleden.
Tot slot. Met een zomerse groet, namens de kerkenraad, Marianne Zandstra, scriba.

