
Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge 

11 september 9:30  ds. C. Koops-Verdoes, gezamenlijke dienst in de GK 

18 september 9:30  ds. C. Koops-Verdoes & ds. S.C. Honing, startzondag in de Aspergehof 

 

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade 

11 september 10:00  ds. S.C. Honing, viering maaltijd van de Heer 

18 september 9:30  ds. C. Koops-Verdoes & ds. S.C. Honing, startzondag in de Aspergehof 

 

Vieren en doen.  

 

Vierplek Woubrugge. Komende zondag is de laatste gezamenlijke zomerdienst. Het is in de 

Gereformeerde Kerk en ds. Carolina Koops hoopt voor te gaan. Zij gaat samen met mij ook 

de week daarna voor tijdens de dienst in de Aspergehof. Fijn om zo met elkaar het nieuwe 

seizoen te openen! Het thema van die dienst is ‘Aan tafel!’  

 

Vierplek Hoogmade. Deze zondag hoop ik zelf voor te gaan in ons Kerkje aan de Does. We 

vieren deze ochtend met elkaar het Heilig Avondmaal. Tijdens de preek zullen we daar ook 

over nadenken, we lezen Matteüs 26:20-30. Op 18 september is er samen met de beide 

kerken van Woubrugge een gezamenlijke startzondag om 9:30 uur in de Aspergehof. We 

kijken uit naar een feestelijke opening van het nieuwe seizoen!  

 

Openmonumentendag.  Zaterdag 10 september is het Openmonumentendag. Zowel onze 

kerk in Hoogmade als in Woubrugge is die dag geopend. Van harte welkom tussen 10:00 uur 

en 13:00 uur in het Kerkje aan de Does en tussen 10:00 uur en 16:00 uur in de Dorpskerk! 

We hopen dat weer veel mensen een kijkje komen nemen in onze prachtige kerken! 

 

Startweekend.  

Het organisatieteam heeft een mooi programma in elkaar gezet voor het gezamenlijke 

startweekend. Het (landelijke PKN) thema van dit jaar is "Aan tafel". 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). Graag voor alle activiteiten van de zaterdag aanmelden via de website.  

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 website. We hopen op een mooie opkomst! 

 

Alpha. 

Op donderdag 29 september gaan we starten met de Alpha-cursus in gebouw Immanuel 

(Kerkstraat 1, Woubrugge). Er is elke week een bijeenkomst. 

 

Tijdens de Alpha-Cursus maak je (opnieuw) kennis met het christelijk geloof. Ook is het een 

mooie verdieping.  

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 van Alpha. 

Voor meer informatie en aanmelden: ds. Stefan Honing, ds@pgdoesenwetering.nl of 0172-

518157 

 

Omzien naar elkaar.  

We leven mee met Hans en Marja Postmus (Virulystraat 29, 2481 XP Woubrugge). Hans is 

gevallen en heeft daarbij zijn heup gebroken. Hij is inmiddels geopereerd en herstelt thuis. 

Wij wensen Hans en Marja een voorspoedig herstel toe.  

 

Wij leven ook mee met de familie Grandia (Praam 22, 2481CX Woubrugge). Joep is 

afgelopen zondag in het ziekenhuis opgenomen. Wij hopen dat hij snel weer opknapt en 

gezond thuis komt.   

 

Vakantie. De vakanties zijn voor de meeste mensen inmiddels afgelopen. Zo langzamerhand 

komt er daardoor ook weer steeds meer leven in de ‘kerkelijke brouwerij’. Ik hoop dat u 

allen een goede zomer achter de rug heeft en dat we met elkaar een mooie nieuwe kerkelijk 

seizoen gaan beleven! 

 

Bestuur en Beleid.  

 

Werkzaamheden kerk. Zoals u heeft kunnen zien is er hard gewerkt in de Dorpskerk. De 

schilders zijn bezig geweest met het werk aan de balustrade van het orgel: deze is voorzien 

van nieuw bladgoud en het snijwerk van de ornamenten is gerestaureerd. 

 



Hartelijke groet. Voor pastorale zaken en berichten in het kerkblad kunt u met mij contact 

opnemen, tel. 0172-518157 of mijn mailadres: ds@pgdoesenwetering.nl Met een hartelijke 

groet vanuit de pastorie, ds. Stefan Honing 

 

mailto:ds@pgdoesenwetering.nl

