De tweewekelijkse nieuwsbrief van Protestantse
gemeente Does en Wetering 2022 nr. 18

Bekijk de webversie

Beste gemeenteleden,
De zomervakantie loopt op zijn eind. Nog even en dan gaan de scholen weer van start en begint
het gewone leven weer. De gezamenlijke zomerdiensten lopen nog door t/m het startweekend
op 17 en 18 september. Verderop in deze nieuwsbrief leest u daar meer over. Het
organisatieteam heeft een mooi (water)programma voorbereid, dus we rekenen op een grote
opkomst. U kunt zich vanaf nu aanmelden!
Komende zondag hebben we een gezamenlijk dienst van de Protestantse gemeente Does en
Wetering en de Gereformeerde kerk. Er is dan dus geen dienst in Hoogmade. Van harte welkom
allemaal!
Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief of wilt u iets aan ons kwijt? Mail dan naar
scriba@pgdoesenwetering.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 14 augustus 2022: 6e gezamenlijke zomerdienst Pg Does en Wetering en
Gereformeerde kerk
Kerkdienst Gereformeerde kerk; 9.30 uur
Voorganger: Dhr. D. Boogert (Driebruggen)
Organist: Ton Gortenmulder
Koster: Corné Ket / Jan Terhorst
Oppas: Hanneke Vlaardingerbroek
KND: Kristèl van der Meer
Bloemendienst: Ada de Kleer
Deze dienst in online te volgen via het Youtube kanaal Gereformeerde kerk Woubrugge
Zondag 21 augustus 2022
Kerkdienst Dorpskerk; 9.30 uur: 7e gezamenlijke zomerdienst
Voorganger: Kand. M. Eikelenboom-den Uil (Lopikerkapel)
Organist: Johan van Oeveren
Koster: Bob Hoogenboom
Welkom: Coby Noordam en Anja Tinga
Oppas: Jessica Noordam en Rita van Rijn
KND: Eveline Grandia / Maaike Hoogenboom
Bloemendienst: Gerrie Verboom
Kerkdienst Kerkje aan de Does; 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. Hulzebosch (Alphen aan den Rijn)
Organist: Jennie Verweij
Koster: Huib Kwakernaak
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 14
augustus
Zondag 21
augustus

Collectedoel
Diaconie*
Kerkrentmeesters

Collectedoel
Onderhoud
gebouwen
Kerkrentmeesters

Deurbussen
Hoveraid**
Hoveraid**

* 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.
**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 31 juli zijn de bloemen verzorgd door de
Gereformeerde kerk. De bloemen van zondag 7 augustus
zijn met een hartelijke groet en bemoediging van onze
gemeente gegaan naar Gijs en Ria van der Lip.
Bloemen Kerkje aan de Does
Op zondag 31 juli zijn de bloemen met een hartelijke
felicitatie voor zijn verjaardag gegaan naar de heer
Krans. De bloemen van zondag 7 augustus waren voor Jan Uit den Boogaard als dank voor het
vele werk dat hij voor de kerk doet.
Jarigen 80+
14 augustus: mevrouw F.C. Angenent-van Beem (Gerbrand Swartlaan 5, 2481 AH) – 83 jaar
24 augustus: mevrouw G. van Bekkum-Sneeuw (Weteringpad 3 K202, 2481 AS) – 92 jaar
24 augustus: mevrouw G. Muller-Verkade (Batehof 10, 2481 AP) – 87 jaar
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
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.

HET WOORD IS AAN*…… Nathan de Rijk
Wie is Nathan de Rijk
Zoon van de Allerhoogste in Christus. Dat is wat
Johannes één vers twaalf zegt. Volgens de
basisregistratie personen ben ik zoon van Afike en
Gijsbert de Rijk. Eén van de acht kinderen, wat een huis
vol gezelligheid betekent.
Als baby ben ik gedoopt in de Dorpskerk van Woubrugge.
Sindsdien hebben mijn ouders mij onderwezen in het
geloof. Ongeveer anderhalf jaar geleden ben ik gedoopt
bij de Ichthus gemeente in Alphen a/d Rijn, als mijn
antwoord op de liefde en genade van God.
De afgelopen jaren ben ik actief geweest in het
jeugdwerk in de gemeente. Samen met de andere
vrijwilligers zorgen we voor bijbelonderwijs voor kinderen
van basisschoolleeftijd tijdens de kindernevendienst. En
met de jeugdclubs houden we de geloofsvlam wakker bij
de jongeren.
Na de zomervakantie begint het laatste jaar van mijn studie. Daarna kan ik aan het werk als
ingenieur elektrotechniek. Naast studeren werk ik bij ‘student aan huis’, waarbij ik mensen mag
helpen bij het op lossen van computer gerelateerde problemen.
Sinds ik uit de kast ben gekomen, ben ik lid geworden van de organisatie ChristenQueer, die
christelijke lhbt'ers samenbrengt. Ik ben erg dankbaar voor wat ik daar kan betekenen voor
mensen die een conflict voelen tussen hun identiteit en hun geloof.
Over welk onderwerp praat je het liefst?
Ik sta altijd open voor een gesprek met goede intenties ongeacht het onderwerp. Ik kan uren
praten over wetenschap, sciencefiction, filosofie en het geloof. En het liefst zoek ik de
verbinding en overeenkomsten tussen deze onderwerpen. Maar belangrijker dan praten vind ik
luisteren. Vaak wordt er genoeg gezegd.
(Vraag van Coby Bogman): Nathan er zijn weinig jongeren van jouw leeftijd in onze kerk.
Wat mis je hierin en wat zou je wensen?
Voordat jongeren jongeren zijn, zijn ze kinderen. Hun ouders doen hun best om de kinderen het
evangelie mee te geven en om hun kinderen de waarde van de gemeenschap te laten zien. Als
deze kinderen veranderen in jongeren en jongvolwassenen wordt het hun eigen keuze om naar
de kerk te komen. En die keuze wordt steeds lastiger als je baas vraagt of je zondag kan
werken, als je een sportwedstrijd hebt, of als je eindelijk kan uitslapen.
Waarom zouden jongvolwassenen naar de kerk moet komen? Waarom zou de kerkdienst een
hogere prioriteit krijgen dan je lekkere, warme bed? Is het niet omdat we in Gods aanwezigheid
willen zijn? Is het niet omdat we God willen prijzen en Zijn woorden willen horen? Omdat we
Hem dankbaar zijn voor alles wat we krijgen, terwijl we er geen recht op hebben?
Ik denk dat het belangrijk is dat de jongeren ook Gods liefde ontdekken en erachter komen wat
God betekent in hun leven. De jeugdclubs, jeugddiensten en moderne apparatuur zijn hierin
prachtige initiatieven, maar uiteindelijk zijn het maar hulpmiddelen. De kerk is geen gebouw of
liturgie, maar het gaat om de mensen in de gemeente. Ik denk dat jongeren de verbinding
missen met de rest van de kerk. Ik denk dat wij, als kerk, het gesprek moeten aangaan met de
mensen die we proberen te bereiken en onze eigen geloofsverhalen met elkaar moeten delen.
Op die manier kunnen we elkaars geloof kunnen versterken en ontdekken de jongvolwassen de
reden om mee te doen met de activiteiten binnen de kerk. Mijn wens is dat de kerk altijd blijft
streven naar het zijn van gemeente zoals beschreven in handelingen twee vers 44 tot 47.
Van wie zou jij iets willen weten en heb je nog een specifieke vraag voor deze persoon?
Van Jip Bogman. Wat is je favoriete bijbelverhaal en wat betekent dit verhaal voor je?
* 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
Vooruitkijken: Startweekend 17 en 18 september met het
thema “AAN TAFEL!”
We willen het nieuwe kerkelijk seizoen weer starten op
zaterdagmiddag 17 september 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 het aanmeldformulier op de gezamenlijke website.
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
Vakantie ds. Stefan Honing
Ds. Stefan Honing is nog t/m vrijdag 26 augustus met 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.

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. En elke zaterdag weten tientallen wandelaars, fietsers, dorpsgenoten en
bootjesmensen onze Dorpskerk te vinden. Heel leuk dat er zo veel belangstelling is!
Op zaterdag 13 augustus zijn Teun en Rita van Rijn gastheer en gastvrouw, op 20 augustus
nemen Marc en Jannie van der Leij 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).

TOT SLOT......
.... sluiten we af met woorden uit het Liedboek (p. 1317) / Iona Abbey Worship Book:
In ons hart en in ons huis:
de zegen van God.
In ons komen en ons gaan:
de vrede van God.
In ons leven, op onze zoektocht:
de liefde van God.
Bij het einde, nieuw begin:
de armen van God om ons te ontvangen,
thuis te brengen.
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.

