Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
25 september 9:30 ds. S.C. Honing (Experience in de Dorpskerk)
25 september 9:30 Prop. N.M.J. Binnendijk, Noordwijk (reguliere dienst in de GK)
2 oktober
9:30 ds. S.C. Honing, bevestiging en afscheid ambtsdragers. Gezamenlijke
dienst in de Dorpskerk
Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade
25 september 10:00 ds. A. Christ, Katwijk
2 oktober
9:30 ds. S.C. Honing, bevestiging en afscheid ambtsdragers. Gezamenlijke
dienst in de Dorpskerk
Vieren en doen.
Vierplek Woubrugge. Komende zondag hebben we samen met de Gereformeerde kerk twee
gezamenlijke diensten. In de reguliere dienst zal prop. Binnendijk voor gaan in de
Gereformeerde kerk. Zelf hoop ik voor te gaan in de Experience in de Dorpskerk. Daarover
leest u hieronder meer. Op 2 oktober hebben we een gezamenlijke dienst met Hoogmade in
de Dorpskerk. Over deze bevestigingsdienst leest u hieronder meer.
Vierplek Hoogmade. Deze zondag ontvangen we ds. Christ uit Katwijk. U bent natuurlijk ook
welkom bij de Experience in de Dorpskerk. Op zondag 2 oktober hebben we een
gezamenlijke dienst om 9:30 uur in de Dorpskerk. Daarin hoop ikzelf voor te gaan en nemen
we afscheid van een aantal ambtsdragers en (her)bevestigen we anderen.
Terugblik startweekend. We kijken terug op een mooi begin van het nieuwe kerkelijke
seizoen. Het thema van het weekend was: ‘aan tafel’ en ik zou zeggen: dat smaakt naar
meer!
Experience. De Experiences worden voorbereid met een aantal jonge ouders uit onze beide
gemeenten. De vieringen worden gekenmerkt door een vrij karakter waarin er veel kan
gebeuren. Voor de zomer was er voor het eerst een Experience om 9:30 uur. Hier waren veel
mensen enthousiast over. Eén misverstand wil ik nog wel wegnemen dat ik na afloop veel
hoorde: veel mensen schijnen te denken dat de Experience specifiek op kinderen is gericht.
Het klopt dat er meer aandacht is voor de kinderen tijdens een Experience, maar het is geen
kinderdienst.
De komende drie Experiences willen we nadenken over het thema: dromen-durven-doen,
aan de hand van de verhalen over Jozef. Deze eerste keer gaat het over ‘dromen’. Jozef
wordt ook wel de ‘dromer’ genoemd en het is dus een mooi thema om mee aan de slag te
gaan. Het kan handig zijn als u/jij een smartphone meeneemt. Van harte welkom!

Herbevestiging/afscheid ambtsdragers 2 oktober.
Tijdens deze gezamenlijke dienst nemen we afscheid van een tweetal ambtsdragers (Leo
Deurloo en Jannie van der Leij) en bevestigen we één nieuwe ouderling-kerkrentmeester
(Marc van der Leij). Daarnaast zullen Femke Kortekaas, Hanneke Stigter, Jan Tinga en André
Oosterom herbevestigd worden. Marianne Zandstra kan helaas niet aanwezig zijn en wordt daarom
in de week daarna herbevestigd. Met het vertrek van Jannie kregen we naast de al openstaande
vacature twee vacatures voor pastoraal ouderling. Deze hebben we helaas niet kunnen invullen. We
zijn daarom zeer blij dat Jennie Verweij overstapt als diaken naar het ambt van ouderling. Zij zal dus
herbevestigd worden als ambtsdrager maar dan in een andere rol. Voor het college van diakenen
komt er geen nieuwe vacature, sinds de fusie zaten we ruim in het aantal diakenen.

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 0172518157. Aanmelden kan nog t/m maandag 26 september.
Koffieochtenden. De koffieochtenden in Hoogmade zijn inmiddels weer van start gegaan.
Deze zijn in de regel de derde dinsdagochtend van de maand in ’t Kompas. De koffieochtend
in Woubrugge begint weer op woensdag 28 september. Van harte welkom tussen 10:00 uur
en 12:00 uur in Immanuël.
Jongerenclubs van start.
De zomervakantie is voorbij en ook het clubwerk begint weer. Na twee maanden rust
beginnen we weer enthousiast aan een nieuw seizoen!
Op zaterdag 24 september beginnen we met elkaar het clubseizoen tijdens de
strandwandeling. Dit is een gezellige avond vol met spelletjes, gekkigheid en vrienden
maken. We praten bij over de vakantie, leren elkaar beter kennen en nemen ook even een
serieus moment om na te denken. Zit je al jaren bij de club of ben je net nieuw, iedereen is
welkom! Voor alle praktische informatie: zie poster hieronder.

We kijken er naar uit jullie weer te zien!
De leiding van Rock Solid, Solid Friends & Friends Unlimited
Omzien naar elkaar.
Nieuwsbrief. Sinds het begin van de coronapandemie hebben wij een digitale nieuwsbrief.
Deze wordt goed gelezen en zeer gewaardeerd. Als kerkenraad horen we echter ook dat veel
mensen soms moeite hebben met de nieuwsbrief te vinden, ook bij mensen waar hij eerst
altijd in de gewone mailbox verscheen, verdwijnt hij nu weleens in de reclame of de spam.
Dit is doorgaans te voorkomen door het mailadres scriba@pgdoesenwetering.nl toe te
voegen aan de contacten.
Bestuur en Beleid.
Nieuwe structuur kerkenraad. Tijdens de vorige kerkenraadsvergadering hebben we
besloten om in dit kerkelijke seizoen als proef te werken met een grote en een kleine
kerkenraad. De grote kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers en komt verschillende keren
in het seizoen bij elkaar, hier worden de grote beslissingen genomen. De kleine kerkenraad
bestaat uit een deel van de kerkenraadsleden en komt vaker bij elkaar. Zij gaan meer over de
dagelijkse gang van zaken. Door deze stap te nemen hopen we de vergaderdruk voor (een
deel van) de kerkenraadseleden minder te maken zodat zij hun energie en enthousiasme op
andere manieren kunnen inzetten in onze kerken.
Bedankt. Op huisbezoek ontving ik nog twintig euro voor de kerk. Waarvoor hartelijk dank!
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

