
Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge 

9 oktober 9:30  ds. S.C. Honing, viering Heilig Avondmaal 

16 oktober 9:30  ds. D. Verboom, Rijnsburg 

 

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade 

9 oktober 9:30  ds. L.M. Schermers, Krimpen a/d IJssel 

16 oktober 10:00  ds. C.R. Koops-Verdoes, Woubrugge 

 

Vieren en doen.  

 

Vierplek Woubrugge. Komende zondag vieren wij het Heilig Avondmaal in de Dorpskerk. 

Persoonlijk vind ik dat altijd één van de mooiste diensten om samen met elkaar brood en 

wijn, lichaam en bloed te mogen ontvangen. Deze zondag lezen we Matteüs 26:20-30 over 

de instelling van het avondmaal door Jezus. De week daarna op 16 oktober gaat ds. 

Verboom uit Rijnsburg bij ons voor. Goede diensten toegewenst! 

 

Vierplek Hoogmade. Komende zondag ontvangen we ds. Schermers uit Krimpen aan den 

IJssel en de week daarna ds. Carolina Koops van de Gereformeerde Kerk uit Woubrugge. 

Goede diensten toegewenst! 

Let op: De dienst van aanstaande zondag 9 oktober begint al om 9:30 uur. 

 

Avondmaal thuis. Komende zondag vieren wij het avondmaal in de Dorpskerk. Mocht u ook 

mee willen vieren, maar om wat voor reden dan ook niet naar de kerk kunnen komen, dan 

komen wij graag naar u toe. Laat het mij dan even weten, het liefst z.s.m.  

 

Experience. Op 25 september hadden we een Experience in de Dorpskerk. We hebben veel 

positieve reacties gehad, maar we willen het format natuurlijk nog verder verbeteren. Heb jij 

dus suggesties of feedback op één of meerdere onderdelen van deze viering dan hoor ik dat 

graag. Alvast bedankt! 

 

Koffieochtenden. De koffieochtenden in Hoogmade en Woubrugge zijn inmiddels weer van 

start gegaan. Deze zijn in Hoogmade in de regel de derde dinsdagochtend van de maand in ’t 

Kompas. De koffieochtend in Woubrugge zijn de tweede en vierde woensdag van de maand. 

Van harte welkom vanaf 10:00 uur! 

 

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). 

 

Bericht uit Ter Aar: 

Vakantie Bijbel Club 

Hoi! De Vakantie Bijbel Club komt er weer aan!  

Op maandag 24 en dinsdag 25 oktober in de herfstvakantie is iedereen van 4 t/m 12 jaar 

welkom in de ochtenden (van 9.45-12.30u) op het IKC de Vaart, Beverlanderhof 28 in Ter 

Aar. 

Er wordt een Bijbelverhaal vertelt, geknutseld, er zijn diverse spellen en er is nog veel meer! 

Het thema dit jaar is: "Alles andersom!". 

Op maandagavond (van 19.00-21.30u) zijn alle tieners van 12 t/m 16 jaar welkom! Dit jaar 

zal het spel "Hunted" gedaan worden!  

Voor vragen kan je ook mailen naar: Vbclub.TerAar@gmail.com of neem contact op met 

Lucinda (06-16133400). 

We hopen jou dan te zien!  

Hartelijke groet, alle medewerkers van de Vakantie Bijbel Club 

 

Omzien naar elkaar.  

 

Kaartje sturen? Ik vind het altijd mooi om te horen hoeveel het voor gemeenteleden 

betekent dat ze kaartjes krijgen, bijvoorbeeld rond huwelijksjubilea, verjaardagen of ziekte. 

Het zijn kleine tekenen van meeleven met elkaar, tekenen van een hechte gemeenschap.  

 

Bestuur en Beleid. 

 

Bericht van de diaconie. Op zondag 9 oktober is de diaconale collecte tijdens de dienst en 

aan de Avondmaalstafel bestemd voor OPEN DOORS. Als we de lijst met vervolgde 

christenen vergelijken met andere jaren dan neemt de vervolging van christenen toe in 

omvang en hevigheid. Achter deze ranglijst schuilen de verhalen van 260 miljoen broeders 

en zusters die lijden om hun geloof. Open Doors wil zich in 2022 volop blijven inzetten voor 

vervolgde christenen, we blijven met hen verbonden, praktisch en met gebed. Helpt u ook 

mee? 

 

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) 

 

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

