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Bekijk de webversie

Beste gemeenteleden,
We kunnen met elkaar terugkijken op een heel geslaagd startweekend. Het weer zat niet
helemaal mee (een fikse regenbui tijdens de barbecue), maar dat mocht de pret niet drukken. Er
is gevaren, gesuppt, gepuzzeld, er zijn mooie bloemstukjes gemaakt en er was vooral veel
gezelligheid. De startdienst op zondag in de Aspergehof stond in het teken van het jaarthema
‘Aan tafel’. Wat fijn dat er zo’n grote opkomst was. Vanaf deze plaats veel dank aan de dames
van het organisatieteam startweekend: het was geweldig georganiseerd allemaal!!
Komende zondag zetten we de gezamenlijke diensten nog wat door: er is een Experience in de
Dorpskerk en een reguliere dienst in de Gereformeerde kerk. Welkom!
Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief of wilt u iets aan ons kwijt? Mail dan naar
scriba@pgdoesenwetering.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 25 september 2022
Kerkdienst Dorpskerk; 9.30 uur: Experience (gezamenlijk met Gereformeerde kerk)
Voorganger: ds. Stefan Honing
Organist: Johan van Oeveren
Koster: Anneke Noodelijk
Welkom: Marc van der Leij en Cees Kroon
Oppas: Afike en Naomi de Rijk
KND: Corriena Bergsma en Nine Zandstra
Bloemendienst: Marjanne Boer
Kerkdienst Gereformeerde kerk; 9.30 uur: reguliere gezamenlijke dienst
Voorganger: Prop. N.M.J. Binnendijk (Noordwijk)
Organist: Martin Schuitmaker
Koster: Dick Hoogendoorn
Oppas: Jannie Kruijswijk
KND: Kristèl van der Meer
Deze dienst is online te volgen via het Youtube kanaal Gereformeerde kerk Woubrugge
Kerkdienst Kerkje aan de Does; 10.00 uur
Voorganger: Ds. A. Christ (Katwijk)
Organist: Marc Koning
Koster: Jan Zandbergen
Let op: Graag de zij ingang van de kerk gebruiken. De voordeuren zijn in de
schilderwerkplaats voor reparatie.
Zondag 2 oktober 2022
Gezamenlijke dienst Does en Wetering; 9.30 uur; afscheid en bevestiging ambtsdragers
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Organist: Kees Spaans
Koster: Hans Jansen
Welkom: Marianne Jekel en Jeanne Grandia
Oppas: Janneke van Wouwe en Vera Hijzelendoorn
KND: Naomi en Thomas de Rijk
Bloemendienst: Wilco van Termeij
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 25
september
Zondag 2 oktober

Collectedoel
Kerkrentmeesters

Collectedoel
Kerkrentmeesters

Deurbussen
Hoveraid*

Kerk en Israel

Energie gebouwen

SPOT Tanzania**

*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.
**Schoon drinkwater voor dorpsbewoners in Tanzania
Al een aantal jaren heeft de Dorpskerk Woubrugge de aanleg van drinkwaterprojecten in de
Usambara bergen in Tanzania ondersteund. Dit jaar wordt de collecte-opbrengst van de maand
oktober opnieuw voor dat doel bestemd. Namens onze stichting SPOT Tanzania willen wij jullie
als kerkgemeenschap hartelijk bedanken voor die trouwe steun.
Onze Tanzaniaanse partnerorganisatie Chamavita is op dit moment druk bezig met de aanleg
van de drinkwatervoorziening voor het dorp Makanya. Metselaars bouwen een grote
opvangtank bij de hooggelegen bron en de inwoners zelf graven de gleuven voor het
buizennetwerk naar de verschillende gehuchten van het dorp. Voor elke 15 à 20 huizen wordt
daar een openbare kraan aangelegd. Dit najaar gaan we op bezoek om te kijken hoe het werk
gevorderd is. En om met Chamavita te overleggen over de activiteiten voor volgend jaar. We
houden u op de hoogte!
Kees Kempenaar en Els de With (woonachtig in Leimuiden)
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 11 september zijn de bloemen verzorgd door
de Gereformeerde kerk. De bloemen van zondag 18
september zijn als dank voor hun muzikale bijdrage aan
de startdienst gegaan naar De Heerlijkheid Hoogmade.
Bloemen Kerkje aan de Does
De bloemen van zondag 11 september zijn met een
felicitatie voor haar verjaardag gegaan naar mevrouw P.
Grovenstein. Op zondag 18 september waren de bloemen voor Hanneke Stigter die afgelopen
week haar verjaardag vierde.
Jarigen 80+
5 oktober: de heer J. Noordam (Dokter Nooterstraat 25, 2481 AV) – 86 jaar
7 oktober: mevrouw M.J. Chaudron - Hoogervegt (Van Alcmaerlaan 50, 2355 BB) - 85 jaar
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Bedankt
Graag wil ik eenieder bedanken voor de vele verjaardagskaarten, telefoontjes en de muzikale
wensen die ik via het verzoekplatenprogramma mocht ontvangen, voor mijn verjaardag.
Hartelijke groet, Jan Timmers
Kerkbladbezorging
Begin september heeft Jens van Rijn zijn ‘kerkblad-wijk’ overgedragen aan Sophia Noordam.
Jens heeft 3½ jaar het kerkblad bezorgd, dus dat verdient wel een bedankje! En natuurlijk een
welkom aan Sophia als nieuwe bezorger.

HET WOORD IS AAN*…… Jannie
Bosscher-Heijns
Wie is Jannie Bosscher-Heijns?
Ik ben geboren en getogen in Leiden. En dat geldt ook
voor mijn man Roel. Tegen de tijd dat wij wilden trouwen
was het moeilijk daar aan huisvesting te komen en geld
om een huis te kopen hadden wij niet. Dus hebben we
een oude woonboot gekocht, die we “Sobertjes”
noemden en die aan de Blauwpolderkade lag, tegenover
de boerderij van de familie Uit den Boogaard. We kerkten
in Hoogmade. Toen daar de koster vertrok naar Den
Haag werd Roel gevraagd of hij die taak op zich wilde
nemen. Dat heeft hij ongeveer 23 jaar gedaan. Hij werkte
als meubelmaker in Sassenheim en werd op een
gegeven moment het heen en weer rijden zat. We
hebben toen een huis gekocht in Sassenheim en hebben
ook daar ongeveer 22 jaar gewoond. Omdat bij Roel
Parkinson werd vastgesteld was het beter naar een
appartement te verhuizen en zijn we weer teruggegaan naar Hoogmade en dus ook weer naar
de kerkelijke gemeente.
Over welk onderwerp praat je het liefst?
Roel en ik houden erg van wandelen. We hebben veel gewandeld in de bergen van Oostenrijk
en in Nederland hebben we het Pieterpad en het Pelgrimspad gedaan. Maar ook per fiets
hebben we mooie tochten gemaakt zoals de Tien Provinciën Route en het Fietserspad. Helaas
zit dat er niet meer in voor ons maar we zijn God dankbaar dat we dat allemaal hebben kunnen
doen en genieten van de kleine dingen die nog wel gaan.
Vraag van Agaath van der Beek: Jannie je bent na ongeveer 22 jaar weer terug gekomen
in Hoogmade. Hoe vind je dat?
Wat voelden wij ons weer welkom in Hoogmade, zowel bij de bewoners als bij de
gemeenteleden van het Kerkje aan de Does. Ik schrok wel toen ik weer voor het eerst in de kerk
kwam. Het was vakantietijd en er waren ongeveer 12 personen aanwezig. Toen wij vertrokken
was het nog een redelijk volle kerk, maar na al die jaren weg geweest te zijn waren er veel
minder gemeenteleden. Maar ondanks die uitgedunde gemeente voel je de gehechtheid aan
elkaar. En gelukkig is de kerk soms weer wat gevulder als we gemeenteleden uit Woubrugge
mogen verwelkomen.
Van wie zou jij iets willen weten en heb je nog specifieke vraag voor deze persoon?
Ik wil graag een vraag aan Alie Uit den Boogaard stellen: Alie, jij hebt Jan zo vaak naast je
moeten missen tijdens zijn ambtsdrager zijn, hoe heb je dit nou ervaren? Had je daar soms niet
schoon genoeg van?
* 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
Uit de kerkenraad
Op woensdag 7 september was de eerste kerkenraadsvergadering na de zomervakantie. Er
stond weer genoeg op de agenda en we lichten er een paar belangrijke punten uit:
Samenstelling kerkenraad: op zondag 2 oktober nemen we afscheid van ouderling Jannie
van der Leij en ouderling-kerkrentmeester Leo Deurloo. We zijn hen heel dankbaar voor hun
inzet al die jaren en we zullen hun inbreng in de kerkenraad missen. Marc van der Leij zal
worden bevestigd als ouderling-kerkrentmeester. Jenny Verweij heeft aangegeven over te
willen stappen naar het ambt van ouderling en daar zijn we heel blij mee. Zij zal op 2 oktober
herbevestigd worden als ambtsdrager, maar dus in een andere rol. 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.
Onze kerkenraad bestaat vanaf dat moment uit 13 leden (predikant, vijf ouderlingen, twee
ouderling-kerkrentmeesters en vijf diakenen). In het Kerkje aan de Does is al gebruikelijk dat
één van de kerkenraadsleden (dus niet alleen de ouderlingen) op zondag ambtsdrager van
dienst is en datzelfde gaan we doen in de Dorpskerk.
Nieuwe vergaderstructuur kerkenraad: we hebben besloten om dit kerkelijk seizoen als proef
te gaan werken met een kleine en een grote kerkenraad. De grote kerkenraad bestaat uit
alle ambtsdragers en komt vier keer per jaar bij elkaar. Dan worden de belangrijke
beslissingen genomen over o.a. begroting en mogelijke fusie met de Gereformeerde kerk.
De kleine kerkenraad komt ongeveer maandelijks bij elkaar en bestaat uit een deel van de
kerkenraad. Zij gaan meer over de dagelijkse gang van zaken. We hopen zo de
vergaderdruk te verminderen. Na deze proefperiode gaan we evalueren of deze werkwijze
bevalt en als we hiermee doorgaan, dan zullen we ook de plaatselijke regeling hier op
aanpassen.
Samenwerking met Gereformeerde kerk: we hebben teruggeblikt op de gezamenlijke
zomerdiensten (positief) en vooruitgekeken naar het startweekend en alle gezamenlijke
activiteiten in dit nieuwe kerkelijk seizoen. Ook is gesproken over de werkgroepen die
binnenkort van start gaan (zie onder nieuws uit de stuurgroep). We zijn blij dat Leo Deurloo
ook na zijn afscheid van de kerkenraad deel uit wil blijven maken van de stuurgroep. Onze
leden van de stuurgroep zijn: Femke Kortekaas, Leo Deurloo en Marianne Zandstra.
Nieuws vanuit de stuurgroep
Voor de zomer heeft de stuurgroep opdrachten opgesteld voor verschillende werkgroepen, die
zich gaan bezighouden met de verder uitwerking van diverse onderwerpen die van belang zijn
om eind 2023 een definitief besluit te kunnen nemen over de fusie. Deze werkgroepen kunnen
bestaan uit kerkenraadsleden of bijv. kerkenraadsleden én gemeenteleden. Dit voorstel van
werken in werkgroepen en hun opdrachten is besproken in de beide kerkenraden.
Na de zomer is de stuurgroep weer bij elkaar gekomen. Op 1 oktober zullen twee werkgroepen
van start gaan. De eerste werkgroep heeft als taak om een gezamenlijke toekomstvisie te
ontwikkelen. De gezamenlijke toekomstvisie zal de basis zijn voor de andere werkgroepen.
Deze werkgroep zal ook twee gemeentebijeenkomsten voorbereiden, samen met onze externe
begeleider Lydia Roosendaal. De werkgroep bestaat uit: Femke Kortekaas-Swagerman, Erica
Doelman, Margreet Blom. Meer namen zijn nu nog niet bekend. Denkt u / jij: dat is misschien
wel iets voor mij? Stuur dan een mailtje of appje naar scriba Marianne Zandstra
(scriba@pgdoesenwetering.nl / 06 11376459).
De andere werkgroep die van start zal gaan op 1 oktober is de werkgroep kerkrentmeesters.
Het doel van hun opdracht is het opstellen van een toekomstvisie op het onroerend goed, het
uitvoeren van een financiële toekomstverkenning en het doen van voorstellen rondom de
ledenadministratie. Deze werkgroep bestaat uit vier leden, van iedere gemeente twee personen.
De werkgroep bestaat uit Iwan de Kok, John de Kleer en Leo Deurloo. De 4e naam volgt.
Met het oog op een gezamenlijke toekomstvisie zijn er twee gemeentebijeenkomsten gepland:
donderdag 10 november, om 19.30 uur in de Gereformeerde Kerk, met na afloop een borrel
en zaterdag 12 november om 9.30 uur in Hoogmade met na afloop een lunch. We brengen u
hiervan nu al op de hoogte, zodat u de data kunt vrijhouden. Lydia Roosendaal, de externe
adviseur zal bij beide bijeenkomsten zijn. Het zijn twee gezamenlijke en gelijke bijeenkomsten
voor alle gemeenteleden uit beide gemeenten. U kunt kiezen naar welke bijeenkomst u wilt
gaan. Later hoort u meer over de inhoud van deze bijeenkomsten.
De stuurgroep houdt u nu op de hoogte via de nieuwsbrieven. We willen dit ook gaan doen via
een website. Als we de website in gebruik hebben genomen, dan leest u dat in de nieuwsbrief.
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de leden van de stuurgroep: Femke
Kortekaas-Swagerman, Marianne Zandstra, Leo Deurloo, Berend Schilstra, Iwan de Kok,
Carolina Koops-Verdoes
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 willen we nog wel wegnemen die we na afloop veel hoorden: sommige
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 zondag in de Dorpskerk!

Programma Dorpsleerhuis 2022-2023
De werkgroep Dorpsleerhuis heeft voor 2022-2023 weer een aantrekkelijk programma
samengesteld. We zijn blij u een mooi programmaboekje aan te kunnen bieden waarin ook
andere kerkelijke activiteiten staan vermeld.
We willen dit boekje graag in heel Woubrugge verspreiden. A.s. zondag (25 september) liggen
in de beide kerken in Woubrugge stapeltjes klaar om te bezorgen. Fijn als u een stapeltje mee
wil nemen in de straten bij u in de buurt.
Dank vast voor uw medewerking. Uiteraard gaat er ook een stapel boekjes naar Hoogmade.
Met dank aan Feike de Vries voor het mooie nieuwe logo en de omslag van het
programmaboekje.

Start jongerenclubs op 24 september
De jongeren van Rock Solid, Solid Friends en Friends Unlimited beginnen het seizoen met een
gezamenlijke strandwandeling op zaterdag 24 september. 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! Vertrek om 18.30 uur vanaf Immanuel. Veel plezier!
Koffieochtend op 28 september
We beginnen weer met de koffieochtenden in Woubrugge (en vanaf oktober ook weer in
Hoogmade)! Elke 2e en 4e woensdag van de maand is er koffiedrinken in gebouw Immanuel. U
kunt vrijblijvend binnenlopen voor een praatje en een kop koffie of thee met iets lekkers. Bent u
er ook (weer) bij? De koffie staat klaar vanaf 10.00 uur!
Alpha-Cursus in Woubrugge op 29 september
Op donderdag 29 september gaan we starten met de Alpha-cursus in gebouw Immanuel
(Kerkstraat 1, Woubrugge).
Mits er natuurlijk genoeg deelnemers zijn. Aanmelden kan nog t/m 26 september. Het zijn tien
bijeenkomsten die om 19.00 uur beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Interesse?
Aanmelden kan bij ds. Stefan Honing, ds@pgdoesenwetering.nl of 0172-518157.
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).
Alvast voor in de agenda: Meezing-concert Delise op 6 november om 18.30 uur in de Dorpskerk
Op initiatief van een aantal gemeenteleden worden er meezing-concerten / zangbijeenkomsten
georganiseerd op een aantal zondagavonden. De eerste keer is op 6 november en dan
verwelkomen wij Delise, zangeres en songwriter en oud-dorpsgenoot. Zij zal tijdens het concert
bekende (samenzang)liederen spelen, maar ook eigen werk. Tijdens het optreden zal ze de
(bijbel)verhalen achter de liederen vertellen. Ze begeleidt zichzelf op gitaar en piano.
Het belooft een mooie avond te worden, dus zet deze datum alvast in uw agenda.
En... heeft u ook ideeën voor de invulling van zo'n zangbijeenkomst, kent u een muziekgroep of
zanger? Geef dit dan door aan Afike de Rijk (fiekjederijk@gmail.com).

TOT SLOT......
.... sluiten we af met woorden van Lied 695:5:
Heer,
raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

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@dorpskerkwoubrugge.nl toe aan uw adresboek.

