Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
23 oktober 9:30 kand. M. Eikelenboom-den Uil, Lopikerkapel
30 oktober 9:30 ds. S.C. Honing (Jan de Bakker)
2 november 19:30 ds. S.C. Honing (dankdag voor gewas en arbeid)
Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade
23 oktober 10:00 Mevr. A. Vermeij, Boskoop
30 oktober 10:00 Ds. P. Baane, Alphen a/d Rijn
Vieren en doen.
Vierplek Woubrugge. Komende zondag ontvangen wij kandidaat Eikelenboom uit
Lopikerkapel. Op zondag 30 oktober staan wij in de dienst uitgebreid stil bij de persoon
waarvan ook de naam op onze kerk staat: Jan de Bakker. Mooi om dit zo vlakbij
Hervormingsdag te doen. De schriftlezing komt uit Psalm 31. Als u het hoofdartikel van dit
kerkblad goed leest begrijpt u wel waarom ik voor Psalm 31 heb gekozen. De woensdag
daarop is het dankdag. De kerkdienst begint dan om 19:30 uur. Die avond staan we stil bij
Lucas 17:11-19; het verhaal van de tien melaatsen. Goede diensten toegewenst!
Vierplek Hoogmade. Deze zondag ontvangen we een goede bekende, namelijk Annie
Vermeij uit Boskoop. De week daarop hoopt ds. Piet Baane bij ons voor te gaan. Wij kennen
hem ook goed. Op woensdagavond 2 november bent u natuurlijk ook van harte welkom in
de Dorpskerk voor de dienst op dankdag.
Dorpsleerhuis. Op zaterdag 6 november willen we, mede n.a.v. de dienst op 30 oktober, een
excursie organiseren naar het Catharijneconvent. Elders in het kerkblad en in het
dorpsleerhuisboekje leest u daar meer over. Vergeet u niet om u uiterlijk 31 oktober aan te
melden, maar liever eerder.
Koffieochtenden. De koffieochtenden zijn in Hoogmade in de regel de derde
dinsdagochtend van de maand in ’t Kompas. De koffieochtenden 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).
Catecheses. De catechisaties gaan ook weer van start. Vanaf 31 oktober is op de
maandagavonden van 19:30 uur tot 20:30 uur de tienercatechese in gebouw Immanuël. De
basiscatechese is wekelijks op dinsdagmiddag van 16:00 uur tot 17:00 uur eveneens in
gebouw Immanuël. De (ouders van) de jongeren hebben als het goed is inmiddels allemaal
een uitnodiging gehad via de mail. Heb jij de uitnodiging gemist laat het dan even weten!
Lichtjeswandeling: hulp gezocht!
Op kerstavond hopen we dit jaar weer een lichtjeswandeling te kunnen organiseren. Voor de
voorbereidingen en de wandeling zelf zijn we nog op zoek naar hulp.
Wil je in een gelegenheidskoortje zingen of kun je muzikale begeleiding bieden? Wil je
helpen bij het opvoeren van een korte sketch over het kerstverhaal van maximaal 1 minuut
of wil je warme chocolademelk schenken aan het einde van de wandeling? Ook hebben we
klaar-overs nodig, zullen er kostuums gemaakt moeten worden, zoeken we mensen die de
vuurkorven beheren en is er hulp nodig bij het klaarzetten van de honderden lichtjes.
Wil je helpen, stuur dan een berichtje naar Eveline Grandia (06-27426901) of Liesbeth
Hijzelendoorn (06-44109866). Alvast dank, ook namens Hanneke Vlaardingerbroek en Irma
Oosterom.
Omzien naar elkaar.
Wij leven mee met Piet en Jo Noordam (Boddens Hosangweg 52, 2481LA Woubrugge). Piet
is vorige week een aantal dagen in het ziekenhuis geweest. Inmiddels is hij gelukkig weer
thuis. Wij bidden om een voorspoedig herstel.
Joep Grandia (Praam 22, 2481CX Woubrugge) is afgelopen maandag geopereerd aan zijn
amandelen. Wij hopen dat hij hierna weer helemaal gezond is.
Inzamelen DE (Douwe Egberts) punten voor voedselbank.
Net als vorige jaar gaat de voedselbank Kaag en Braassem/Nieuwkoop weer DE punten
inzamelen om DE koffie pakken uit te reiken aan de gebruikers van deze voedselbank. Deze
actie wordt ondersteund door Lionsclub Kaag en Braassem. Vorig jaar hebben een aantal
supermarkten en kerkelijke gemeenschappen actief meegedaan. Dat heeft geresulteerd in
ruim 550 pakken koffie voor de voedselbank. Ook dit jaar vragen wij jullie om weer aan deze,
bijna diaconale, actie mee te doen. DE punten, zowel van koffie- als van theeverpakkingen,
kunnen jullie inleveren bij Anneke Noodelijk of Hanneke Grandia. Het mag natuurlijk ook in
een enveloppe in de brievenbussen van Immanuel of ’t Kompas. In de periode tussen Kerst
en Nieuwjaar worden alle punten verzameld, gesorteerd en geteld en weer ingeleverd bij
Douwe Egberts. Zij stellen per 600 punten een pak koffie beschikbaar. Het zou mooi zijn het

resultaat van vorig jaar te overtreffen. Op deze wijze kunnen wij mensen die van de
voedselbank afhankelijk zijn één of meerdere keren per jaar van een pak koffie te voorzien.
Met vriendelijke groet namens de coördinatie groep, voedselbank/Lionsclub,
Cees Uit den Boogaard (voedselbank) en Jan Uit den Boogaard (Lionsclub)
Bestuur en Beleid.
Uitnodiging gezamenlijke gemeentebijeenkomsten op 10 en 12 november.
De kerkenraden van de Protestantse gemeente Does en Wetering en de Gereformeerde kerk
Woubrugge nodigen u graag uit voor de gemeentebijeenkomsten op 10 en 12 november a.s.
Deze uitnodiging is bestemd voor leden en belangstellenden uit beide gemeenten.
Tijdens deze avonden willen wij – in het kader van het proces tot samengaan – met u
nadenken over hoe de toekomstige gemeente in Woubrugge-Hoogmade eruit zou moeten
zien. Wat hopen en verwachten wij van de kerk van de toekomst? Daarnaast is er
gelegenheid elkaar te ontmoeten en met elkaar kennis te maken. De avonden worden geleid
door gemeentebegeleider Lydia Roosendaal die het proces van samengaan begeleidt.
U bent van harte welkom op:
donderdagavond 10 november vanaf 19.30 uur in de Gereformeerde Kerk, dr. A. Kuyperweg
in Woubrugge. Na afloop is er gelegenheid nog wat te drinken. Eindtijd is 22.30 uur.
of op
zaterdagmorgen 12 november vanaf 9.30 uur in ’t Kompas, Visserweg 1a, Hoogmade.
We sluiten af met een lunch. Eindtijd is 13.00 uur.
Wij hopen u te ontmoeten!
Bedankt. Op huisbezoek ontving ik nog tien euro voor de kerk, waarvoor hartelijk dank.
Vakantie predikant. De week van 24 oktober t/m 28 oktober heb ik een weekje vrij. In
dringende gevallen kunt u contact opnemen met één van de kerkenraadsleden.
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

