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Bekijk de webversie

Beste gemeenteleden,
Het is weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief! Hoewel het weer zomers blijft, zit de
vakantieperiode er (bijna) weer op. De scholen zijn begonnen, de meeste mensen zijn weer
naar hun werk en voor we het weten zitten we weer in ons ‘gewone’ ritme. Ds. Stefan Honing is
vanaf 29 augustus ook weer op zijn post en we hopen dat hij samen met zijn gezin een fijne
vakantie heeft gehad.
Achter de schermen wordt al gewerkt aan de voorbereidingen voor het nieuwe kerkelijke
seizoen. Dit trappen we traditiegetrouw af met het gezamenlijke startweekend in het 3e
weekend van september (17 en 18 september). Verderop in de nieuwsbrief leest u meer over
het programma en hoe u zich kunt aanmelden voor de verschillende activiteiten. Doet u dat
vooral, want het is voor het organisatieteam handig om te weten op hoeveel mensen we kunnen
rekenen.
Ook in de Dorpskerk wordt gewerkt. De schilders zijn begonnen met het werk aan de balustrade
van het orgel: deze wordt voorzien van nieuw bladgoud en het snijwerk van de ornamenten
wordt gerestaureerd. Door de steigers zijn een aantal banken niet beschikbaar, maar we
hebben zondag gezien dat dat zich vanzelf oplost. En het is natuurlijk mooi om te zien hoe het
werk vordert!
Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief of wilt u iets aan ons kwijt? Mail dan naar
scriba@pgdoesenwetering.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 28 augustus 2022
Kerkdienst Gereformeerde kerk; 9.30 uur: 8e gezamenlijke zomerdienst
Voorganger: Ds. Carolina Koops-Verdoes
Organist: Martin Schuitmaker
Koster: Margreet Blom / Peter Verdoes
Oppas: Jannie Kruijswijk
KND: Nina de Kok
Bloemendienst: Tineke van der Laan
Deze dienst is online te volgen via het Youtube kanaal Gereformeerde kerk Woubrugge
Kerkdienst Kerkje aan de Does; 10.00 uur
Voorganger: Ds. Mariska Kloppenburg (Rijnsaterwoude)
Muzikale begeleiding: Jennie Verweij (orgel) en Dinie Heutink-Logtenberg (dwarsfluit)
Koster: Piet v/d Geest
Zondag 4 september 2022
Kerkdienst Dorpskerk; 9.30 uur: 9e gezamenlijke zomerdienst
Voorganger: Ds. Wim Vermeulen (Utrecht)
Organist: Kees Spaans
Koster: Hans Jansen
Welkom: Coby Hoogerbrugge en Marianne Pont
Oppas: Marja van de Vechte en Corriena Bergsma
KND: Nathan de Rijk en Vera Hijzelendoorn
Brugclub: Bea van der Kolk (meer info: zie agenda)
Bloemendienst: Janneke van Wouwe
Kerkdienst Kerkje aan de Does; 10.00 uur
Voorganger: Ds. N. Paap (Vlaardingen)
Organist: Willem van Egmond
Koster: Jan Uit den Boogaard
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 28
augustus
Zondag 4
september

Collectedoel
Kerkrentmeesters
Kerkrentmeesters

Collectedoel
Onderhoud
gebouwen
Energie gebouwen

Deurbussen
Hoveraid*
Hoveraid*

*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 14 augustus zijn de bloemen verzorgd door
de Gereformeerde kerk. De bloemen van zondag 21
augustus zijn met een bemoedigende groet en als blijk
van medeleven gegaan naar Cor en Wil Wijsman.
Bloemen Kerkje aan de Does
De bloemen van zondag 14 augustus zijn met een
hartelijke felicitatie voor haar verjaardag gegaan naar Alie
Uit den Boogaard. De bloemen van zondag 21 augustus waren voor Huib en Ria Kwakernaak.
Ria was afgelopen week jarig en Huib wensen we een goed herstel toe na zijn knieoperatie.
Jarigen 80+
28 augustus: de heer P. Slingerland (Gerbrand Swartlaan 26, 2481 AJ) – 88 jaar
28 augustus: mevrouw J. van der Wel-Domburg (Van Woudeweg 2, K 103, 2481 XN) – 90
jaar
29 augustus: de heer A. Muller (Bateweg 7, 2481 AL) – 92 jaar
30 augustus: de heer G.J. Smit (Wilhelminalaan 30, 2481 BD) – 80 jaar
31 augustus: de heer H. van der Nagel (Cornelis Kempenaarlaan 97, 2481 XB) – 81 jaar
1 september: mevrouw J. Kinkel-van Leeuwen (Cornelis Kempenaarlaan 43, 2481 XA) – 86
jaar
4 september: de heer L.P. Angenent (A de Graaflaan 28, 2481 KL) – 81 jaar
9 september: mevrouw S.M. Vrolijk-van Leeuwen (Dokter Nooterstraat 1, 2481 AV) – 82 jaar
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
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
Meeleven
We leven mee met Hans en Marja Postmus (Virulystraat 29, 2481 XP). Hans is afgelopen week
gevallen en heeft daarbij zijn heup gebroken. Hij is inmiddels geopereerd en mocht gisteren
gelukkig al weer naar huis. Een goed herstel toegewenst!

HET WOORD IS AAN*…… Jip Bogman
Wie is Jip Bogman?
Ik ben een positieve jongen die nog steeds met plezier
naar de jongerenclubs van de kerk gaat. Toen ik in groep
7 zat, ben ik naar Rock Solid gegaan. Dat is nu al 12 jaar
geleden. Tegenwoordig zit ik in Friends Unlimited en ben
ik leiding bij Rock Solid.
Naast dat ik naar de clubs toe ga ben ik fulltime
productfotograaf bij Plutosport. Ik hou er van om lekker
creatief te zijn. Ik maak zo nu en dan de posters voor de
clubs. In mijn vrije tijd wandel ik graag met mijn hond en
ben ik een erge film fanaat.
Over welk onderwerp praat je het liefst?
Het liefst praat ik over nieuwe films of series. Als ik echt
een goeie film of serie heb gezien dan kan ik niet
ophouden met erover praten. Later zoek ik vaak allemaal
feitjes en behind the scenes op. Dat vind ik dan leuk om
te vertellen als ik de film opnieuw kijk met anderen. Best irritant voor mensen die met mij
moeten meekijken, maar ik kan het niet laten.
(Vraag van Nathan de Rijk) Wat is je favoriete bijbelverhaal en wat betekent dit verhaal
voor je?
100% het kerstverhaal! Ik kan geen mooier verhaal bedenken dan het kerstverhaal. Als ik
ergens vrolijk van word, dan is het met mensen samen zijn. Net als toen iedereen uiteindelijk
samen in die stal kwam en er met de geboorte van Jezus een nieuw begin gemaakt werd. Maar
het belangrijkste zonder dit verhaal hadden we geen kerst!
Van wie zou jij iets willen weten en heb je nog een specifieke vraag voor deze persoon?
Van mijn “oude” buurvrouw Agaath van Beek. De vraag die ik voor haar heb is: Hoe vind je het
dat de twee kerken samen zijn gegaan en dat je nu ook soms naar Woubrugge naar de kerk toe
kan gaan?
* 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
Aanmelden voor het gezamenlijke startweekend op 17 en
18 september
Het organisatieteam heeft een heel 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).
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. 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 van Alpha.
Voor meer informatie en aanmelden: ds. Stefan Honing, ds@pgdoesenwetering.nl of 0172518157

Openstelling Dorpskerk op zaterdag 27 augustus en 3 september
In de zomermaanden is de Dorpskerk op zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur open voor
bezoekers. We gaan hier mee door t/m Open Monumentendag (10 september). De openstelling
blijkt een succes want elke zaterdag weten tientallen wandelaars, fietsers, dorpsgenoten en
bootjesmensen onze Dorpskerk te vinden. Mooie bijkomstigheid is dat nu ook de restauratie van
het schilderwerk aan de balustrade bekeken kan worden. Zie onderstaand foto's die Eb van de
Vechte hier afgelopen week van maakte.
Op zaterdag 27 augustus zijn Rob en Anneke Noodelijk gastheer en gastvrouw, op 3 september
nemen Leen en Coby Noordam de honneurs waar.

Brugclub (12 t/m 16 jarigen) op zondag 4 september (tijdens kerkdienst)
Een boodschap voor jongeren van 12 t/m 16 jaar uit Woubrugge en Hoogmade:
We nodigen jullie van harte uit om tijdens de gezamenlijke dienst op 4 september (voor de
Bijbellezing) mee te gaan naar Immanuel. Daar zullen we, zoals dat in de Gereformeerde kerk
al een heel aantal jaren gebeurt, Brugclub houden. De Brugclub staat voor ontmoeten,
uitwisselen, een bijbels levensthema bespreken en soms ook iets creatiefs of een spel doen. Er
is veel ruimte voor jullie ideeën, vragen en onderwerpen. Gewoonlijk komt er een gezonde
portie humor bij kijken en is er ruimte voor ieder, zoals zij/hij is. We denken daarnaast ook
verder dan onze eigen kring en bespreken wie er wel wat licht in hun leven kunnen gebruiken.
We steken een kaarsje aan terwijl we aan deze mensen denken en hun Gods liefde toewensen.
Op 4 september bereidt Bea van der Kolk de Brugclub voor en zal ze jullie begeleiden.
We hopen jullie te ontmoeten. Introducees zijn altijd welkom.
Uitzending verzoekplatenprogramma via Kerkdienstgemist
Vanwege vakantie is er geen uitzending van het verzoekplatenprogramma op donderdag 1
september. Op donderdag 8 september kunt u van 18.15-19.30 uur weer luisteren naar het
verzoekplatenprogramma van onze gemeente. Dit wordt uitgezonden via Kerkdienstgemist (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 van Lied 210 (1-3):
God van hemel, zee en aarde
Vader, Zoon en heilige Geest,
die ons deze nacht bewaarde,
onze wachter zijt geweest,
houdt ons onder uw gezag,
ook in deze nieuwe dag.
Neem mijn dank aan, deze morgen,
dat Gij alle dagen weer
al mijn angsten, al mijn zorgen
met mij delen wilt, o Heer.
Nooit ben ik geheel alleen:
Gij zijt altijd om mij heen.
Laat mij als een trouwe dienaar
door uw grote wijngaard gaan,
waar de liefde wordt beleden
en de waarheid wordt gedaan,
waar het recht bloeit als een roos
van uw liefde, eindeloos.

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.

