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Bekijk de webversie

Beste gemeenteleden,
Aan deze volle nieuwsbrief kunt u zien dat de vakantie nu echt voorbij is! De komende weken is
er weer veel te doen in en rondom onze kerkelijke gebouwen. In het weekend van 17 en 18
september hebben we met elkaar het gezamenlijke startweekend. U bent daar toch ook bij?
Aanmelden kan nog t/m 12 september. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over het
programma. Van harte welkom!
Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief of wilt u iets aan ons kwijt? Mail dan naar
scriba@pgdoesenwetering.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 11 september 2022
Kerkdienst Gereformeerde kerk; 9.30 uur: 10e gezamenlijke zomerdienst
Voorganger: Ds. Carolina Koops-Verdoes
Organist: Frank Pijnnaken
Koster: Dick Hoogendoorn / Rinus van der Kolk
Oppas: Janet Terhorst
KND: Jeanette Reitsema
Bloemendienst: Petra de Kok
Deze dienst is online te volgen via het Youtube kanaal Gereformeerde kerk Woubrugge
Kerkdienst Kerkje aan de Does; 10.00 uur: viering maaltijd van de Heer
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Organist: Ronald Mulder
Koster: Jan Zandbergen
Zondag 18 september 2022: Startzondag
Gezamenlijke dienst; 9.30 uur; locatie Aspergehof (Boddens Hosangweg 63)
Voorgangers: Ds. Carolina Koops-Verdoes en Ds. Stefan Honing
Muzikale begeleiding: Muziekvereniging “De Heerlijkheid Hoogmade”
Koster / Welkom: organisatieteam Startweekend
Oppas: Hanneke Vlaardingerbroek en Nine Zandstra
Startdienst op 18 september in de Aspergehof
“Aan tafel” is het thema van de startdienst. Een verrassende, interactieve viering voor iedereen.
In de hele viering staat de tafel centraal. Wie nodigt? Wat staat er op tafel? Wat doen we aan
tafel? De Heerlijkheid Hoogmade zal onze liederen begeleiden. De voorgangers zijn ds. Stefan
Honing en ds. Carolina Koops-Verdoes. Na afloop van de dienst kunnen we napraten en elkaar
ontmoeten. Er is koffie, thee en limonade en we delen het lekkers dat is meegenomen.
Met het thema “Aan tafel” sluiten we aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in
Nederland. De startdienst begint om 9.30 uur en vindt plaats in de Aspergehof, Boddens
Hosangweg 63. Er is oppas voor de allerjongsten. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze
dienst!
Koffiedrinken
Op alle 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 11 september
Zondag 18 september

Collectedoel
Diaconie*
Kerkrentmeesters

Collectedoel
Kerkrentmeesters
Startweekend

Deurbussen
Hoveraid**
Hoveraid**

*De diaconale collecte op zondag 11 september is bestemd voor World Vision. Deze organisatie
zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen op de wereld: kinderen op de vlucht, kinderen in
opvangkampen. Geïnspireerd door het geloof zorgt World Vision voor basisvoorzieningen zoals
onderdak, water en voedsel en helpen ze kinderen om hun trauma’s te verwerken en een
diploma te halen. Helpt u ook mee om deze kinderen een betere toekomst te geven?
**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 28 augustus zijn de bloemen verzorgd door
de Gereformeerde kerk. De bloemen van zondag 4
september zijn met een hartelijke groet van de gemeente
en wensen voor een goed herstel gegaan naar Hans en
Marja Postmus.
Bloemen Kerkje aan de Does
De bloemen van zondag 28 augustus zijn gegaan naar
Agaath van der Beek als dank voor de vele jaren dat ze
koster is geweest. De bloemen van zondag 4 september waren voor Jan Zandbergen; hij neemt
de kosterdiensten van Agaath over.
Jarigen 80+
10 september: mevrouw M.G. Doornik-Overvliet (Vierambachtsweg 69, 2481 KS) – 80 jaar
13 september: de heer J. Timmers (Wilgenhof 35, 2481 LW) – 82 jaar
14 september: mevrouw L. Slingerland-van Dorp (Van Wassenaarstraat 11, 2481 XH) – 81
jaar
19 september: mevrouw G. Visser-de Rijk (Gerbrand Swartlaan 13, 2481 AH) – 81 jaar
21 september: mevrouw J.C.E. Overvliet-Post (Van Hemessenkade 16, 2481 BG) – 80 jaar
23 september: de heer A.A. Vrolijk (Dokter Nooterstraat 1, 2481 AV) – 81 jaar
23 september: de heer A. Vrolijk (H. de Boerstraat 4, 2481 XX) – 81 jaar
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Bedankt
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de vele verjaardagskaarten en de mooie liederen die ik
mocht ontvangen voor mijn verjaardag. Hartelijke groet, Ger Müller
Meeleven
We leven mee met de familie Grandia (Praam 22, 2481CX Woubrugge). Joep is afgelopen
zondag in het ziekenhuis opgenomen. Gelukkig mocht hij al snel weer naar huis. Beterschap
Joep!
Bericht van overlijden
We kregen bericht dat op donderdag 8 september Dick Brouwer de Koning is overleden. Hij is
89 jaar geworden. Twintig jaar was hij burgemeester van Woubrugge en later van Jacobswoude
en in die tijd was hij ook lid van onze kerkelijke gemeente. Wij bidden om troost voor zijn
familie.

HET WOORD IS AAN*…… Agaath van der
Beek
Wie is Agaath van der Beek?
Ik ben geboren in Dussen op “den Hil” (soort terp) in
Noord Brabant. In 1981 ben ik in Woudsoord komen
werken als leerling-kok. In 1983 ben ik in Woubrugge
komen wonen en daar woon ik nog steeds. Met Corrie
Karmelk (collega uit Woudsoord) ben ik in de kerk van
Hoogmade terecht gekomen. Dit voelde, en voelt nog
steeds, als een warme deken. Ik ben een zorgzaam
mens die graag voor anderen klaarstaat.
Over welk onderwerp praat je het liefst?
De moestuin in Hoogmade, daar werk ik graag. Achter
mijn huis heb ik een siertuin. Verder ben ik gek op alle
dieren en thuis heb ik een kat, Backsie. Maar mijn
grootste hobby is koken. Dit doe ik in Hoogmade (Eten met Agaath) en in Woubrugge
(startzondag en de Alpha cursus). Over al deze hobby’s, praat ik graag.
Vraag van Jip Bogman: Hoe vind je dat de twee kerken samen zijn gegaan en dat je nu
soms naar Woubrugge naar de kerk kan gaan?
Daar kan ik kort en krachtig over zijn: ik vind het heel goed. Zeker voor de toekomst. Als de kerk
in Hoogmade te weinig gemeenteleden heeft, blijft de gemeente toch bestaan. Dat ik nu soms in
Woubrugge naar de kerk ga, vind ik fijn, vooral om dat we met elkaar een nieuwe gemeente zijn.
Van wie zou jij iets willen weten en heb je nog specifieke vraag voor deze persoon?
Mijn vraag is voor Jannie Bosscher: Jannie je bent na ongeveer 22 jaar weer terug gekomen in
Hoogmade. Hoe vind je dat?
* 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
Buurtkastje
Zoals u weet hangt er bij gebouw Immanuel een buurtkastje waarin u houdbare boodschappen
kunt achterlaten voor mensen die daar behoefte aan hebben. In de zomerperiode zijn we er een
tijdje mee gestopt, maar nu is het weer mogelijk om er iets in te doen of uit te halen. Ook in
Hoogmade wordt binnenkort een buurtkast geplaatst bij het Kerkje aan de Does. Deze wordt
opgehangen nadat de schilderwerkzaamheden zijn afgerond. Steeds meer mensen lopen aan
tegen hoge kosten voor levensonderhoud en met de buurtkastjes hopen we een kleine en
laagdrempelige bijdrage te leveren. Kunt u iets missen? Fijn als u dit achterlaat in het
buurtkastje. Heeft u iets nodig? Schroom dan niet om het te pakken.

Open Monumentendag - Openstelling Dorpskerk en
Kerkje aan de Does op zaterdag 10 september
Zaterdag 10 september is het Open Monumentendag.
Zowel onze kerk in Hoogmade als de Dorpskerk 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!
Het thema van deze Open Monumentendag is
duurzaamheid en daarom is er dit jaar in Kaag en
Braassem een Elfdorpentocht (fietsroute) in elkaar gezet. Oude gebouwen zijn wellicht minder
duurzaam qua energieverbruik, maar de gebouwen die zich monument mogen noemen zijn
zeker duurzaam gebouwd en jaren na de bouw alledaags in gebruik. Er zijn monumenten die
nog de functie hebben waar ze ooit voor bedoeld zijn (zoals onze kerkgebouwen). Er zijn er ook
die hergebruikt worden of een nieuwe functie krijgen. Als dat niet duurzaam is!
Elfdorpentocht: Op de fiets kom je op een duurzame manier langs de monumenten. Een
verbindingstocht: de elf kernen van Kaag en Braassem zijn door de route met elkaar verbonden.
Hoe leuk is het dat er in elke kern iets te zien is? Bezoek je ze alle elf? Vergeet dan niet een
stempel te vragen bij een van de monumenten (een stempel per dorp – Nieuwe Wetering krijg je
van ons cadeau). Een volle stempelkaart is goed voor een zakje tulpenbollen voor een fleurige
herinnering in het voorjaar aan deze duurzame dag in september. Duurzaam duurt immers het
langst.
Start: elk willekeurig adres in Kaag en Braassem.
Voor meer informatie over de route en de stempelkaart: klik hier.
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. We beginnen om 15.00 uur.
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; mocht u
nog wat groen uit de tuin hebben, dan is dat ook handig).
Aan het eind van de middag (ca 17.00 uur) 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 09.30 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. Wilt u het formulier uiterlijk maandag 12 september inleveren?
Het aanmeldformulier kunt u vinden op de gezamenlijke website: www.pkn-woubrugge.nl. We
hopen op een mooie opkomst!
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 17 september, tijdens opening winterwerk worden de eerste activiteiten voor de
jeugd weer georganiseerd. We gaan onder andere varen, suppen en puzzelen. We sluiten de
dag af met een BBQ. Wij als clubs zijn er bij en het belooft een gezellige dag te worden. Dus
zorg dat je er ook bij bent en neem je vrienden mee! Meer informatie hierover kun je vinden op
de website.
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

Uitzending verzoekplatenprogramma via Kerkdienstgemist
Elke donderdagavond van 18.15-19.30 uur kunt u 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).
Vooruitkijken: Bijbelkring ‘Gesprekken rondom de eindtijd’ op 20 en 22 september
Op dinsdag 20 september van 15:00 uur tot 16:30 uur in Woubrugge en op donderdag 22
september van 10:00 uur tot 11:30 uur in Hoogmade is de eerste bijeenkomst van de nieuwe
bijbelkring.
Op verzoek willen we dit jaar ons verdiepen in de eindtijd. In de Bijbel komen we verschillende
dingen van de toekomst tegen, zoals de Wederkomst, het Nieuwe Jeruzalem en ook het Laatste
Oordeel. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen die vaak veel discussie oproepen. We willen over
de eindtijd samen in gesprek gaan. Elke bijeenkomst behandelen we één of twee thema’s die te
maken hebben met de eindtijd. Met elkaar zullen we verschillende (Bijbel)teksten lezen: Wat
kunnen we ermee? En in gesprek zullen we hopelijk samen tot mooie ontdekkingen komen.
De eerste keer zullen we het hebben over de vraag: ‘Wat is de eindtijd nu eigenlijk? En welke
gebeurtenissen en verwachtingen hebben daarmee te maken?’
Aan de hand van de dan genoemde thema’s en eventuele aanvullingen, zullen we de rest van
het seizoen invullen. U kunt per keer kiezen of u aansluit in Woubrugge of Hoogmade. Ds.
Stefan Honing
Vooruitkijken: Alpha-Cursus in Woubrugge – start op 29 september
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.
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

“Onzichtbare armen” Jesaja 43: 2
Geschreven door: Freek van de Brugge en Matthijn Buwalda
Gezongen door: Naomi de Rijk en Gijsbert de Rijk
Gespeeld door: Willem Vermeulen bas, Henk van Duijne gitaar en Johan van Oeveren toetsen.
Deze maand een lied van de groep LEV. Zij proberen met dit lied iedereen te bemoedigen en
een hart onder de riem te steken. Juist ook in deze tijd, die voor velen moeilijk is (denk aan de
stikstofproblemen), wil de band wijzen op God, die hoop, troost en perspectief geeft.
De intro is wat mysterieus neergezet, het vraagt om een speciale verwachting van wat komen
gaat.
Soms zijn er momenten in het leven waarop de grond onder je voeten lijkt weg te zakken. Net
als je denkt dat je alles mooi voor elkaar hebt, gebeurt er iets onverwachts en ligt je leven
zomaar in puin. Al je houvast en je zekerheden lijken te zijn verdwenen. Het lied ‘Onzichtbare
armen’ zingt over een eeuwenoude belofte: hoe diep je ook lijkt te vallen, Gods armen zijn altijd
onder jou. Hij vangt je op en laat je niet los, zoals er gezongen wordt en wat Hij belooft in Jesaja
43: 2: Moet je door het water gaan – ik ben bij je; of door rivieren- je wordt niet meegesleurd.
Moet je door het vuur gaan- het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien.
Want ik, de Heer ben jullie God.
Een eigentijds lied met herkenbare woorden. Ook een bijzondere opnameplek: klik hier.
Hartelijke groet, Johan van Oeveren

TOT SLOT......
.... sluiten we af met woorden van Lied 388 (1 en 5). Een lied dat past bij het jaarthema van de
PKN en het thema van ons startweekend: “Aan Tafel”:
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.

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.

