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Bekijk de webversie

Beste gemeenteleden,
We kijken terug op een mooie gezamenlijke dienst waarin we afscheid namen van
ambtsdragers Jannie van der Leij en Leo Deurloo. Vele jaren hebben zij zich met hart en ziel
ingezet voor het kerkenwerk en daarvoor willen we hen heel hartelijk danken! We zijn blij dat
Marc van der Leij de kerkenraad is komen versterken als ouderling-kerkrentmeester en dat
Jennie Verweij overstapt naar het ambt van ouderling. Onze kerkenraad is met 13 personen
(predikant, 5 ouderlingen, 2 ouderling-kerkrentmeesters en 5 diakenen) compleet en dat is iets
om dankbaar voor te zijn!
De komende weken zijn er weer allerlei activiteiten waarvoor u en jij van harte bent uitgenodigd.
Er worden ook al voorbereidingen getroffen voor de Lichtjeswandeling op Kerstavond. De
organisatie kan nog wel wat hulp gebruiken, dus als u / jij nog wat tijd over heeft.... graag!
Verderop in de nieuwsbrief staat meer informatie.
Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief of wilt u iets aan ons kwijt? Mail dan naar
scriba@pgdoesenwetering.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 9 oktober 2022
Kerkdienst Dorpskerk; 9.30 uur: Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. Stefan Honing
Organist: Johan van Oeveren
Koster: Wilco van Termeij
Welkom: Monique Kinkel en Monique van ‘t Wout
Oppas: Marieke en Maaike Hoogenboom
KND: Nathan de Rijk en Vera Hijzelendoorn
Bloemendienst: Gerrie Verboom
Kerkdienst Kerkje aan de Does; 9.30 uur (let op: niet om 10.00 uur!)
Voorganger: diaken A. van Aarle
Organist: Bertus Kanis
Koster: Arie Stigter
Zondag 16 oktober 2022
Kerkdienst Dorpskerk; 9.30 uur
Voorganger: Ds. D. Verboom (Rijnsburg)
Organist: Jan Roeleveld
Koster: Arjan van de Velde
Welkom: Coby Bogman en Tineke Heijns
Oppas: Renske Grandia en Corinne Roosemalen
KND: Eveline Grandia en Maaike Hoogenboom
Bloemendienst: Liesbeth Hijzelendoorn
Kerkdienst Kerkje aan de Does; 10.00 uur
Voorganger: Ds. Carolina Koops-Verdoes
Organist: Chris van der Ouw
Koster: Piet v/d Geest
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 9 oktober
Zondag 16
oktober

Collectedoel
Diaconie*
Kerkrentmeesters

Collectedoel
Kerkrentmeesters
Onderhoud
gebouwen

Deurbussen
SPOT Tanzania**
SPOT Tanzania**

* De diaconale collecte is tijdens de dienst en aan de Avondmaalstafel bestemd voor Open
Doors. Deze organisatie zet zich in voor vervolgde christenen wereldwijd.
**In oktober is de opbrengst van de deurbussen bestemd voor SPOT Tanzania. Deze
organisatie richt zich op drinkwaterprojecten in de Usambara Mountains in Tanzania en mede
dankzij hun inzet zijn nu al ruim 80.000 Tanzanianen duurzaam aangesloten op drinkwater.
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 25 september zijn de bloemen met wensen
voor een voorspoedig herstel gegaan naar Ruben van
Rijn. De bloemen van zondag 2 oktober waren voor
Jannie van der Leij en Leo Deurloo die afscheid namen
als ambtsdrager. Namens de gemeente veel dank voor
jullie inzet!
Bloemen Kerkje aan de Does
De bloemen van zondag 25 september waren voor ds.
Koolhaas, als dank dat hij op zo’n korte termijn beschikbaar was om de dienst te leiden. Op
zondag 2 oktober zijn de bloemen met een hartelijke felicitatie voor haar verjaardag gegaan
naar mevrouw Krans-Kip.
Jarigen 80+
8 oktober: mevrouw G. Maassen-van Vreeswijk (Turfeiker 24, 2481 CV) – 81 jaar
9 oktober: mevrouw A. Kroes-Rijnsburger (Prins Hendrikstraat 86, 2405 AL, Alphen aan den
Rijn) – 85 jaar
10 oktober: mevrouw S. de Vogel-Bregman (Weteringpad 3, K108, 2481 AS) – 95 jaar
11 oktober: de heer A. Bregman (Bateweg 27, 2481 AM) – 85 jaar
18 oktober: mevrouw C. de Gruiter-van Amerom (Binnenweg 1, 2375 XP) – 88 jaar
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!

HET WOORD IS AAN*…… Alie Uit den
Boogaard-Wassenaar
Wie is Alie Uit den Boogaard-Wassenaar?
Ik ben geboren in 1945 in Voorschoten, waar mijn ouders
een pachtboerderij hadden. Ik groeide op op een mooie
plek, midden tussen de weilanden en bossen en waar ik
alle ruimte had om heerlijk buiten te spelen. Na de Lagere
en Nijverheidsschool kwam ik thuis op de boerderij en in
1969 ben ik op een Rijn Cruiseschip gaan werken. In
1971 ben ik getrouwd met Jan. We kregen 3 kinderen en
inmiddels hebben we 5 kleinkinderen. In 1974 hebben we de boerderij van Jans ouders
overgenomen en daar was altijd veel werk te verzetten.
Over welk onderwerp praat je het liefst?
Over tuinen en tuinieren, maar dat is geen praten maar vooral doen. Ik kom altijd tijd tekort. Ik
haal ook graag herinneringen op van onze reis naar Nieuw-Zeeland in 2018. We bezochten
daar onze dochter die een wereldreis maakte. Met haar en haar vriend zijn we van Zuid naar
Noord gereisd en nog steeds genieten we van de prachtige foto’s.
Vraag van Jannie Bosscher: 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?
Ja soms wel. Zeker in de tijd met drie opgroeiende kinderen. Maar ik had zelf ook altijd wel wat
te doen. Zowel in en op de boerderij als door creatief bezig te zijn.
Van wie zou jij iets willen weten en heb je nog specifieke vraag voor deze persoon?
Ik zou van Corry van der Eijk willen weten hoe zij het ervaart om veel tijd en energie te
besteden aan de Oekraïense vluchtelingen.
* 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
Terugblik Experience 25 september
We kijken terug op een mooie Experience op zondag 25 september in de Dorpskerk. Deze keer
ging het over ‘dromen’ en over het verhaal van Jozef, die ook wel de ‘dromer’ wordt genoemd.
Jong en oud gingen ook actief aan de slag en dat leverde mooie foto’s, tekeningen en teksten
op. Zie hieronder. Was u erbij en wilt u nog laten weten wat u er van vond? Het zou fijn zijn als u
dat zou willen doorgeven aan ds. Stefan Honing.

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)
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.

Solid Friends op 8 oktober
De jongeren van Solid Friends hebben clubavond op zaterdag 8 oktober van 19.30-21.30 uur op
de jeugdzolder van gebouw Immanuel. Solid Friends is voor jongeren vanaf 2e klas voortgezet
onderwijs t/m 18 jaar. Heel leuk als je ook komt!
Kleine kerkenraad op 10 oktober
De kleine kerkenraad vergadert op maandag 10 oktober in Immanuel.
Koffieochtend Woubrugge op 12 oktober
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!
Koffieochtend Hoogmade op 18 oktober
Elke 3e dinsdag van de maand is er gelegenheid om koffie te drinken in ’t Kompas in
Hoogmade. Iedereen die zin heeft in koffie en goed gezelschap is van harte welkom vanaf
10.00 uur.
Bijbelkring: Gesprekken rondom de eindtijd op 18 en 20 oktober
Deze bijbelkring vindt plaats in Woubrugge en Hoogmade en u kunt per keer kiezen waar u wilt
aansluiten. De bijeenkomst in Woubrugge (Immanuel) is op dinsdag 18 oktober van 15.00-16.30
uur; de bijeenkomst in Hoogmade (’t Kompas) op donderdag 20 oktober van 10.00-11.30 uur.
Dan zullen wij het hebben over de vraag: wanneer komt Jezus terug? De bijbelteksten die we
daarbij in ieder geval zullen behandelen zijn: 1 Tessalonicenzen 5:1-11 en Matteüs 24 (vooral de
verzen 36-44). Van harte welkom, ook als je er de eerste keer niet bij was! Ds. Stefan Honing.
Bijbelkring over Jesaja op 18 oktober
Komend seizoen gaan we bij de Bijbelkring in gesprek over het Bijbelboek Jesaja. Dit jaar gaan
we niet het hele Bijbelboek hoofdstuk voor hoofdstuk lezen (dat zijn er 66!) zoals we vorig jaar
bij het Bijbelboek Johannes wel hebben gedaan. Maar we zullen bekende teksten, veel
geciteerde teksten, door deelnemers aangedragen teksten uit dit Bijbelboek met elkaar lezen en
bespreken. Wie mee wil lezen, is van harte welkom op dinsdag 18 oktober van 10.00 uur tot
11.30 uur in de kerkenraadskamer van de Gereformeerde Kerk. De kring wordt geleid door ds.
Carolina Koops-Verdoes.
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 6 november 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.

TOT SLOT......
.... sluiten we af met woorden van Lied 975: 1 en 5:
Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.
Jezus roept ons tot zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplek.
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heilige zondaars,
wees te gast bij God de Heer.

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.

